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 النصوص       غربة وحنني
 م        2002امتحان ادلور الأول 

هْيِل يُنـْـِِس   -  1 اِر والل َم أُنِْســي ِاْذكَُرا اختالُف الَّنه بَا وأََّيه ِ  يل الص 
َرْت  َوِصفا يِل ُمالَوًة ِمْن َشــــــــباٍب   - 2 راٍت َوَمــــس ِ  ُصـــو ِ  ِمْن تََصوُّ
بَا  - 3 ْت  َعَصفَْت اكلصه نًَة ُحلَْوةً  اللهُعوِب وَمره َة خـَـــــــــــــلِْس  س ِ  وََله
 أَْو أََسا ُجْرَحُه الزهماُن املَُؤّس ِ  وَسال ِمْْصَ َهْل َسال القَلُْب َعَّْنا  -  4
با( يف مجلتني من عندك . ضع  -)أأ(   مرادف )أأسا( ، ومضاد )الصه

 طنية . وحض ذكل .تفيض هذه الأبيات بروح الانامتء والو  -)ب( 

)اختالف الَّنار والليل( أأم  -أأهيام أأدق دالةل عىل املعىن املراد فامي ييل ؟ وملاذا ؟     -)جـ( 

 )نومة حلوة( أأم )س نة حلوة( . -)انقضاء الَّنار والليل( 

اذكر جانبني من ذكل هلام من  00لقد اتبع شويق القدماء يف بعض جوانب هذه القصيدة  -د( ) 

 الأبيات 

. نفس الأبيات السابقة[      م 2008امتحان ادلور الأول[  

" ، ومضاد "  اختالفضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ابلأبيات ضع : مرادف "  يف  -)أأ( 

 " يف مجلتني مفيدتني .  عصفت

 ما اَلي مل ينسه شويق يف غربته ؟  -)ب(  

 ، وبني أأثره . يوجد يف )ينِس ، أأنِس( حمسن بديعي . اذكره  -)جـ(  

ق شويق يف مطلع قصيدته عىل البحرتي يف مطلع ماذا يُعىن ابملعارضة الشعرية ؟ وملاذا تفو   -)د(  

 س ينيته ؟

    ]نفس الأبيات السابقة[      م 2013امتحان ادلور الأول 

 من خالل فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ(  

اِر " مج  - 1  الأهنرة(  -الَّنور  -لأهنر ا -عها : )الأهنار " الَّنه

َبا " م - 2  الْص( -ادلبور  -القر  -ضادها : )احلرور " الصه

نَة " معناها : )حمل مجيل  - 3 غفاءة قليةل( -س بات معيق  -نوم طويل  -" س ِ  اإ

 يبدو تأأثر شويق ابلقدماء يف الأبيات . وحض ذكل . - 1  -)ب( 

 هذا الغرض ؟ وعالَم يدل ؟ من أأغراض الشعر . مفا  متثل القصيدة غرضاً  - 2

هُعوب " . وبني أأثره الفين . - 1 -)جـ(  بَا الل  وحض اخليال يف قوهل : " الصه

نشاء واخلرب يف البيت الأول غرضه البالغي . وحض ذكل . - 2  للك من االإ

 بني دالةل اس تخدام لكميت " اذكرا " ، " صفا " يف موضعهيام . -)د( 

      م  نظام قدمي 2014ادلور الثاين  حانامت

مجع "  - 1فامي يأأيت :0من خالل فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

 مصت( . -غفةل  -مضاد " س نة " : )يقظة  - 2مالعيب( .  -لواعب  -لعوب " : )العبات 

 داوى( . -ابعد  -" : )ابدر  معىن " أأسا - 3

 ري . اعر من خالل اختيار أأسلوبه الشععاطفة الش وحض - )ب( 

 وحض اخليال يف لكمة : " جرح " ،  وما رس جامهل ؟  - 1      -)جـ( 

 بني احملسن البديعي يف قوهل  " سال مْص ، هل سال القلب عَّنا  وما رس جامهل  - 2

 يه ؟ ما الغرض الشعري لهذا النص ؟ وما أأثر الأحداث اليت مرت هبا مْص عل  -)د( 

 م        5201امتحان ادلور الثاين نظام قدمي 

هْيِل يُنـْـِسـي   -  1 اِر والل َم أُنِْســي ِاْذكَُرا اختالُف الَّنه بَا وأََّيه ِ  يل الص 

َرْت   - 2 راٍت وَمــــس ِ  َوِصفا يِل ُمالَوًة ِمْن َشــــــــباٍب ُصـــو ِ  ِمْن تََصوُّ

بَا الله   - 3 ْت َعَصـــفَْت اكلصه نًَة ُحلَْوةً  ُعوِب وَمره َة خـَــــــــــلِْس  س ِ  وََله

 فامي يأأيت : 0يف ضوء فهمك لس باق الأبيات ختري أأدق اإجابة   -)أأ( 

بَا " : )الش يخوخة   - 1     ِ  الشدة(  .    -القهر   -مضاد " الص 

 رفيق(   .  -ة فرت   -معىن " مالوة  " : )أأمنية   - 2    

 اللعائب(  .  -الألعاب   -عبون اللعوب " : )الالمجع "   - 3    

 تصور الأبيات ذكرَّيت الشاعر امجليةل يف مْص، وكيف مرت . عرب  عن ذكل  1)ب(  

 ما دالةل اس تخدام الشاعر للكميت " الصبا ومالوة " يف موضعهيام ؟  - 2

 نوع اخليال يف قوهل : "  عصفت " ؟ وما قميته الفنية ؟ ما  -)جـ( 

جب الشاعر من خبل البحر عليه "  . اكتب مما حتفظ من النص ما يدل عىل هذا " تع -)د( 

 املعىن .

 م نظام قدمي        2016امتحان السودان ادلور الأول 
َرْت  َوِصفا يِل ُمالَوًة ِمْن َشــــــــباٍب   - 2 راٍت َوَمـس ِ  ُصـــو ِ  ِمْن تََصوُّ
بَا اللهُعوِب   - 3 ْت َعَصفَْت اكلصه نًَة ُحلَْوةً  وَمره َة خـَــــــــلِْس  س ِ  وََله
 أَْو أََسا ُجْرَحُه الزهماُن املَُؤّس ِ  وَسال ِمْْصَ َهْل َسال القَلُْب َعَّْنا  -  4
مجع " لعوب ":   - 1  0صحيحة يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة ال  -)أأ( 

 مالعيب(  -لواعب  -)العبات 

 مصت( -غفةل  -مضاد " س نة ": )يقظة  - 2       

 داوى(  -ابدر  -معىن " أأسا ": )ابعد   - 3       

 وحض عاطفة الشاعر من خالل اختيار أألفاظه وأأسلوبه الشعري . -)ب( 

 ا رس جامهل ؟ وحض اخليال يف لكمة : " جرح .." ، وم - 1 -)جـ( 

 َهْل َسال القَلُْب َعَّْنا  وما رس جامهل  بني احملسن البديعي يف قوهل : " وَسال ِمْْصَ  - 2

 ما الغرض الشعري لهذا النص ؟ وما أأثر الأحداث اليت مرت هبا مْص عليه ؟ -)د( 

 م     1994امتحان ادلور الأول  

 ْو أََسا ُجْرَحُه الزهماُن املَُؤّس ِ ؟ أَ  وَسال ِمْْصَ َهْل َسال القَلُْب َعَّْنا -4

ـي  ِت اللهيايل عَلَْيه لُكهَما مـــــــَره  -5  َرقه َوالَعهُْد يف اللهيايل تُقَس ِ

هْت  -6 هْيِل أَْو َعَوْت بَْعَد َجْرِس  ُمْســـــــتَطاٌر اإذا الَبَواِخُر َرن َل الل  أأوه

لوعِ للسـُّْفِن فَطْ  -7  لُكهَما ثُْرَن شــَـاَعهُنه بنَْقِس  ٌن َراِهٌب يف الضُّ

 لصحيحة :ختري االإجابة ا  -)أأ(  

 مقهور[ -همموم  -مفزوع  -مرادف )مس تطار( : ]حمزون  -

 التحري[ -النفي  -التحرس -الغرض من الاس تفهام يف قوهل)هل سال القلب عَّنا( : ]التعجب  -

 وامه[ -صامت  -عاجز  -]غافل  مضاد )فطن( : -

 ابسط الفكرة اليت حتدث عَّنا الشاعر يف الأبيات السابقة .  -)ب(  

 ء هذه القصيدة يقوم عىل أأسس املدرسة الالكس يكية اجلديدة .. وحض .بنا  -)جـ(  

 عني يف البيت الثاين من هذه الأبيات صورة خيالية  ، ووحضها .  -)د(  

 نيه . اكتب مما حتفظ من النص البيت اَلي يتضمن هذا املعىن .لك وطن أأحق بب   -)هـ(  

   ات السابقة[]نفس الأبي    م 2004امتحان ادلور الثاين 

 يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها أأجب :  -)أأ(  

 فىن( . -نىس  -* مرادف " سال القلب " : )وىل     

 ا( أأجيب -أأعينا  -* مضاد " سال مْص " : )أأفيدا     

بيات عن تعلق قلبه بوطنه . مفاذا قال ؟ -)ب(    حتدث الشاعر يف هذه الأ

 وأأثرها يف املعىن . ول اس تعارة ، وبني نوعها ، اس تخرج من البيت الأ  -)جـ(   

  اش متل النص عىل بعض مظاهر التجديد واحلداثة يف شعر شويق . اكتب أأربعة مَّنا . -)د(  

   ]نفس الأبيات السابقة[    م 2006امتحان ادلور الثاين 

 يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها أأجب عام ييل: -)أأ( 

 عاين( . -عاون  -" : )عاجل اسأأ مرادف "   - 1    

 قسا(. -رسا   -" : )جسا رقمضاد "  - 2    

 كيف عرب شويق عن حبه لوطنه يف الأبيات ؟ -)ب(  

نوع الصورة البيانية يف هذا التعبري ؟ وما أأثرها يف " أأسا جرحه الزمان املؤّس " . ما  -)جـ( 

 املعىن ؟ 

 عىن التايل : اكتب من النص البيتني ادلالني عىل امل -)د( 

وكرهما ويعجب من أأن حترم الأوطان عىل أأبناهئا بيامن  )خياطب الشاعر السفينة مس تدراً عطفها ،

 يعيش فهيا الغرابء( .

   ]نفس الأبيات السابقة[    م 2012امتحان ادلور الثاين 

 يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ(  

 ُجرس(  -جروس  - جراس -راس )أأج مجعها :  " جرس "  - 1 

 مرتقب( -قلق  -خائف  -" راهب " معناها  : )زاهد  - 2       

 مصنت( -سكنت  -انتظرن  -" ثرن " مضادها : )سكن   - 3       

يبادل الشاعر مْص حباً حبب . وحض ذكل يف ضوء حتليكل الأبيات . وما القمية الفنية  -)ب( 

 )رق( ؟ لقوهل )تقِس( بعد

" ؟ ومبَ تويح ؟ما نوع ا -)جـ(   لصورة يف قوهل " اللهيايل تُقَـِس ِ

يستنكر شويق أأن حترم الأوطان عىل أأبناهنا وتباح لغريمه ابلرمغ من أأن الأوطان أأحق بأأهلها  -)د( 

 اإال عند أأحصاب الآراء الفاسدة اخلبيثة .

 اكتب من النص بيتني يدالن عىل ذكل . 

 ت السابقة[]نفس الأبيا    م 2014  امتحان السودان       

 رق وتقِسبني "  - 1    0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

 تاكمل(  -تضاد  -" : )ترادف 

 مرتدد(  -مفزوع  -" : )مرسع  مس تطارمعىن "  - 2    

   أأجراس( -جوارس  -" : )جروس  جرسمجع "  - 3    

 رث الأبيات بأأسلوبك .ان -)ب( 

 ما امجلال يف قول الشاعر " وسال مْص " ، وما رس هذا امجلال ؟  -)جـ( 

 بناء القصيدة يقوم عىل أأسس املدرسة الالكس يكية اجلديدة . وحض ذكل . -)د( 

   ]نفس الأبيات السابقة[    م نظام قدمي  2016امتحان ادلور الأول

 االإجابة الصحيحة امت يف س ياقها ختري خالل فهمك معاين اللك من  -)أأ(  

 املتعاون( -املعطي  -معىن " املؤّس " : )املعاجل  - 1   

 جروس( -أأجراس  -مجع " جرس " : )جراس  - 2  

 خياف( -يدرك  -مضاد " فطن " : ال )يضعف  - 3   

  و أأكرث خياطهبم . وحضجتلت يف القصيدة فكرة جتريد الشاعر من نفسه خشصاً أأ   -)ب( 

 ما نوع الصورة يف قوهل : " الليايل تقِس " ؟ وبني رس جاملها ؟ -)جـ( 

" يستنكر الشاعر أأن حترم الأوطان عىل أأبناهئا وتباح لغريمه ابلرمغ من أأن الأوطان أأحق  -)د( 

 بأأهلها اإال عند أأحصاب الآراء الفاسدة .. "

 ىل هذا املعىن .اكتب بيتني مما حتفظ من النص يدالن ع   

  نفس الأبيات السابقة[    م 2016ن السودان  تحاام[  

 يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ(  

 منسجم( -ُمفزهع   -معدوم  -املراد ب " مس تطار " : )موهوم  - 1

 جراحات( -جراحئ   -جراح   -)جوارح   مجع " جرح " : - 2

 حزن( -تعب  -غضب   -مضاد " رق " : )قسا  - 3

 تشف الأبيات عن تعلق الشاعر بوطنه وارتباطه به . وحض ذكل . -)ب( 

 وحض اللون البياين ورس جامهل يف قوهل : " مْص " . -)جـ( 

 اذا ؟ما الأفضل " الزمان املؤّس " أأم " الزمان الآّس " ؟ ومل -)د( 
 م     1992امتحان ادلور الأول 

ــــــــــيٌل َماهلَُ  َّي بْنََة الَي ِ ما أأبوكِ  - 8  ُمولًَعا مبَنْعٍ وَحــــــــــبِْس ؟ خَبِ

ْوُح َحاللٌ ــــــــــــَ أَح  - 9  رْيِ ِمْن لُك ِ جِ  َرامٌ عىَل باَلِبِِلِ ادله ــ للطه  نِْس ؟ـــــــ

ال يفـــــــــــــــــلُكُّ َداٍر أَحَ  - 10
ِ
 ِس ــــــــَخبيٍث ِمَن املَذاِهِب رِجْ  قُّ ابَلْهِل ا

َما     َراعٌ ــــــــــنَفَِِس ِمْرَجٌل وقَلِِْب شِ  - 11 موعِ سِ  هِبِ  ريِي وأَْرِّس ـــــيف ادلُّ
  اخرت الصحيح :          -)أأ(  
 املتنِب( . -البحرتي  -العالء أأيب  -تأأثر شويق يف هذه القصيدة بـ )أأيب متام  -

 الاقتباس( . -التضمني  -الأدبية  الرسقة -يسمى هذا التأأثر بـ)املعارضة الشعرية  -

 أأرشع( . -مرشوعات  -أأرشعة  -مجع لكمة )رشاع( : )رشائع  -

ترمس الأبيات واقعاً نفس ياً معيقاً وصادقاً حموره اإحساس الشاعر ابغرتابه وحنينه اإىل   -)ب( 

 . عرب عن ذكل . وطنه

 البالغي للك مَّنام اس تخدم الشاعر أأسلويب اس تفهام يف الأبيات . مفا الغرض   -)جـ( 

 س يطر حب الوطن عىل حواس الشاعر ووجدانه اكتب بيتني يعربان عن ذكل.-)د( 

يقوم بناء هذه القصيدة عىل أأسس املدرسة الالكس يكية . اذكر ما حتقق فهيا من هذه   -)هـ( 

 الأسس .
   ]نفس الأبيات السابقة[     م 2000امتحان ادلور الأول 

 لأقواس : حيحة ملا ييل مما بني اختري االإجابة الص  -)أأ( 

 مندفعاً بعنف(  -منفعاًل حبرارة  -متعلقاً بشدة  -)متأأثراً بكرثة  ( مراد مَّنا :مولعاً ) -    

 توضيح( . -تكرار  -نتيجة  -( عالقته بـ )منع( : )سبب حبس) -    

 أأرشعة( . -رشائع  -أأرشع  -( مجعها : )مرشوعات رشاع) -    

ابحته لغريه .  الأبيات استناكرارشح من  -)ب(    الشاعر حترمي وطنه عليه ، واإ

 وحض الصورة يف قوهل : " قلِب رشاع " . وبني أأثرها .   -)جـ(  

    ]نفس الأبيات السابقة[    م  2009امتحان ادلور الأول 

 فامي يأأيت :0ختري االإجابة الصحيحة   -)أأ(  

 لسفينة( . ا -الناحية  -ر البح -)الشاطئ  " هو : اليمرادف "  - 1   

 ُدور( . -دير  -دواوير  -" هو : )أأدوار  دارمجع "  - 2   

 التوبيخ(  -الاستناكر  -التحرس  -يف البيت الثاين غرضه : )التقرير  الاس تفهام - 3

 ما الفكرة اليت عرب عَّنا الشاعر يف الأبيات السابقة ؟ - 1           -)ب( 

 وبني نوعها . من البيت الأول كناية ، اس تخرج - 2             

 اكتب مما حفظت من النص ما يدل عىل املعىن التايل :   -)جـ( 

م قد زاد من حنينه " ينكر الشاعر أأن يكون قلبه قد نِس مْص يف غربته ، بل اإن مرور الأَّي  

لهيا "  وشوقه اإ

 ؟ علل ملا  ما رأأيك يف ذكر لكمة " رجس " بعد " خبيث " يف البيت الأخري -)د( 

   ]نفس الأبيات السابقة[    م  2011امتحان ادلور الثاين 

 يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ(  

 الطائرة(  -السفينة  -الواحة  -" :  )اجلزيرة  ابنة الييراد بـ "  - 1       

 مرشوعات( -رشائع  -أأرشعة  -"  : )رشاعات  رشاعمجع لكمة "  - 2       

 تضاد( -تاكمل  -تقارب  -" بيَّنام : )ترادف  سريى وأأرّس"  - 3       

 شويق ابالس تعامر يف البيت الثالث . وحض ذكل  يُعر ض  - 1          -)ب( 

 ملاذا خص الشاعر السفينة ابحلديث يف البيت الأول ؟   - 2

  جامهل ؟ما نوع اخليال يف لكمة " ادلوح " ؟ وما رس -)جـ( 

ميثل النص مدرسة من مدارس الشعر يف العْص احلديث . ما هذه املدرسة ؟ وماذا يف  -)د( 

 النص من سامهتا ؟

  ]نفس الأبيات السابقة[    م 2015حان ادلور الأول امت

 من خالل فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة   -)أأ( 

 (شارداً  -غافاًل  -اكرهاً  -ئاً مضاد " مولعاً " : )منطف  - 1   

 ادلوحة( -ادلاحوم  -ادلاحول  -مفرد " ادلوح " : )الأدحوة  - 2 

 أأجراس( -مراجيس  -جروس  -: )أأرجاس  مجع " رجس " - 3   

 خطاب الشاعر للسفينة هل بواعثه . عرب عن ذكل بأأسلوبك . - 1           -)ب( 

 اهَلُ ُمولًَعا مبَنْعٍ وَحبِْس " ؟ما الغرض من الاس تفهام يف " مَ  - 2    

 وحض اخليال يف قوهل : " بالبِل " . وبني قميته الفنية . -)جـ( 

" الشاعر يقدم من نفسه لك املقومات اليت تعني السفينة من أأجل االإحبار به اإىل االإسكندرية  -)د( 

 ".اكتب مما حتفظ من النص ما يدل عىل هذا املعىن .

   م  9819امتحان ادلور الأول 

لَْيه يف اخلُْْلِ نْفِِس  ْْلِ َعْنه ــَوَطيِن لَْو ُشِغلُْت ابخلُ  -13  ََنَزَعْتيِن اإ

ــ َوَهفا ابلفؤاِد يف سَ  -14 واِد من ) عنَْيِ ََشِْس (ــــ  لَْسِبيِل َظَمأٌ للسه

ُل ِحِس ِ  َشهَِد هللا لَْم يَِغْب َعْن جفوين  -15  خَشُْصُه ساعًة ولَْم خَيْ

 بريك . اخلْل " ، ومضاد " َنزعتين " يف مجلتني من تع  ت مرادف "ها -)أأ(  

لفاظ يف اإظهار حبه الشديد لوطنه ؟  -)ب(    كيف وظف الشاعر الأ

بيات صورة خيالية ، ووحضها ، مث اذكر أأثرها يف املعىن . -)جـ(   اس تخرج من الأ

 االإجاابت  : 

مضاد " َنزعتين " :   -متتعون بنعي اجلنة . داء ي الشه امجلةل : -مرادف " اخلْل " : اجلنة .  -–)أأ( 

 امجلةل : هنتين نفِس عن فعل الرش . - هنتين .

   ]نفس الأبيات السابقة[     م 2003امتحان ادلور الثاين 

 فامي يأأيت : 0يف ضوء فهمك لس باق الأبيات ختري أأدق اإجابة   -)أأ( 

 اجلنة(  .   -لنعي ا -ة احليا -املراد بـ " ابخلْل " : )البقاء   - 1    

 للكرثة(    -للتحقري  -للشمول  -تنكري " ظمأأ " : )للتعظي   - 2    

 سودان(  . -أأسودة  -سود  -مجع " سواد " : )سوداوات   - 3    

 " يبدو يف الأبيات مدي تعلق الشاعر بوطنه " . وحض ذكل . -)ب(  

 براز مشاعره ؟يف اإ  لثاينكيف وظف الشاعر اخليال يف البيت ا -)جـ(  

 عني يف الأبيات أأسلوب قْص واذكر وس يلته وغرضه. -)د(  

 "بناء هذه القصيدة يقوم عىل أأسس املدرسة الالكس يكية اجلديدة" . )اذكر ثالثة  -)هـ(  

 االإجاابت  : 

     للشمول " . " : ظمأأ تنكري "  - 2     " : اجلنة . ابخلْلاملراد ب "  - 1            -)أأ( 

 " : أأسودة . سوادمجع "  - 3

   ]نفس الأبيات السابقة[     م 2016امتحان ادلور الثاين 

 فامي يأأيت : 0يف ضوء فهمك لس باق الأبيات ختري أأدق اإجابة   -)أأ( 

 تقدم(   .  -حترك  -معىن " هفا  " : )تصور   - 1    

 هدوء(  .    -ش بع   -" ظمأأ " : )ري  مضاد  - 2    

 سالسب(  .  -أأسالب   -" : )سلوب ع " سلسبيل مج  - 3    

 عرب بأأسلوبك عن شوق الشاعر لبالده من الأبيات السابقة   - 1      -)ب(  

وحض دالةل لكمة " َنزعتين "   -ما اخليال يف قول الشاعر : " ظمأأ " ومَب يويح ؟ )جـ(   - 2   

 َعْن جفوين خَشُْصُه " .ها ، مث بني قمية التقدمي يف قوهل " لَْم يَِغْب يف موضع 

 علل : يرى بعض النقاد أأن شويق يف البيت الأول ابلغ يف حبه للوطن . -)د( 

 االإجاابت  : 

مجع " سلسبيل " :    - 3مضاد " ظمأأ " : ري     - 2معىن " هفا  :  حترك .   - 1  -)أأ( 

 سالسب 

 م    2017امتحان ادلور الثاين 

 ُه الزهماُن املَُؤّس ِ ؟لُْب َعَّْناأَْو أََسا ُجْرحَ وَسال ِمْْصَ َهْل َسال القَ  -4

ِت اللهيايل عَلَْيه  -5 ـي  لُكهَما مـــــــَره  َرقه َوالَعهُْد يف اللهيايل تُقَس ِ

هْت  -6 َل ال  ُمْســـــــتَطاٌر اإذا الَبَواِخُر َرن هْيِل أَْو َعَوْت بَْعَد َجْرِس أأوه  ل

لوعِ ل  -7  لُكهَما ثُْرَن شــَـاَعهُنه بنَْقِس  لسـُّْفِن فَْطٌن َراِهٌب يف الضُّ

 الغرض البالغي لالس تفهام  : " َهْل َسال القَلُْب َعَّْنا ؟ ":  - 1

 جب  )أأ( التقرير والتوكيد    )ب(  التشويق )ج(  النفي والاستبعاد    )د(   التع    

د الشاعر من نفسه خشصني خياطهبام لـ : - 2  جر 

 يسوق احلمكة الهادفة  )د( )ج(  يؤكد تفاؤهل )ب(  يسوق تداعياته النفس ية كد فكرته)أأ( يؤ    

   وحض الصورة اخليالية ونوعها يف : " نقس " .  - 3

 علل : أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط :  - 4

  " مناس بة يف قوهل : " لكام مرت الليايل .. " . جاءت لكمة " الليايل -)أأ(    

 " دقيقة يف موضعها .جاءت " اإذا  -)ب(   

   م 2018امتحان السودان     

ــــــــــيٌل َماهلَُ  - 8  ُمولًَعا مبَنْعٍ وَحــــــــــبِْس ؟ َّي بْنََة الَي ِ ما أأبوِك خَبِ

ْوُح َحاللٌ َرامٌ عىَل ــــــــــــَ أَح  - 9  رْيِ ِمْن لُك ِ جِ  باَلِبِِلِ ادله ــ للطه  نِْس ؟ـــــــ

ال يفـــــــــــــــــاٍر أَحَ لُكُّ دَ  - 10
ِ
 ِس ــــــــَخبيٍث ِمَن املَذاِهِب رِجْ  قُّ ابَلْهِل ا

 يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري الصواب  -( ) أأ  
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 الأهلون ( -الأهةل  -مجع " الأهل  " : ) الهاالت   -1

 السفينة  ( -الشاطئ  -مرادف " الي " : ) البحر  -2

 التعظي (  -الاستناكر  -ثاين غرضه :  )التقرير يف البيت ال  الاس تفهام -3

 س تعامر يف البيت الثالث ، و حض ذكل يُعر ض )يندد( شويق ابال -) ب ( 

 وحض اللون البياين و رس جامهل يف قول الشاعر  " ادلوح " . -1 -) جـ ( 

  املعىن مب ترد عىل من يرى أأن عطف ) حبس ( عىل ) منع ( مل يضف جديدا اإىل -2

نِس " توايل الأَّيم يُنِس اَلكرَّيت ولهذا طلبت من الصاحبني أأن يصفا يل ش بايب وأأ  -) د (

 ".اكتب من النص البيتني التاليني عىل املعىن السابق .

 م     2018امتحان املتفوقني 

ْوُح َحاللٌ ــــــــــــــَ أَح  - 9 رْيِ ِمْن لُك ِ  َرامٌ عىَل باَلِبِِلِ ادله ــ جِ للطه  نِْس ؟ـــــــ

ال يفـــــــــــــــــلُكُّ َداٍر أَحَ  - 10
ِ
 ِس ــــــــَخبيٍث ِمَن املَذاِهِب رِجْ  قُّ ابَلْهِل ا

موعِ سِ  َراعٌ هِبَِماــــــــــنَفَِِس ِمْرَجٌل وقَلِِْب شِ  - 11  ريِي وأَْرِّس ـــــيف ادلُّ

 اخرت الصحيح :          -)أأ(  

 الاس تعطاف(  -الاستناكر  -التقرير  -ةل هام غرضه : )الاس امت" أأحرام " اس تف  - 1

 مسارج( . -أأرجاس  -مراجيس  -رواجس مجع )رجس( : ) - 2   

 ارشح الأبيات رشحاً أأدبياً بأأسلوبك .  -)ب( 

 ما اللون البياين يف قوهل : " سريي .. وأأرّس "؟ وما قميته الفنية ؟ - 1  -)جـ( 

 لأبيات .هر املوس يقى الظاهرة يف اوحض مظا - 2             

جاابهتا  امتحاَنت الثانوية واإ
  م 1999امتحان ادلور الثاين 

ِ ابملىَُن **** يف غُْربٍَة  ين ِ أَقَْمُت عــــــيل الت ِعــةِله
ِ
 تكوُن دواِئ  -قالوا  -ا

ــ  ُف الن رِياَن ِطــــ اإْن يَْشِف هذا اجِلْسَم ِطيُب َهواهِئا **** أَيُلَط ِ  يُب َهواِء ؟ِِ

ٍ َمنْفاي الْســـــتـــِْشفَاءِ  ٌ **** يف ِعةله  َعبٌَث طــــــــــَوايِف يف البالِد َوِعةله

ِدٌ  ِدٌ **** بكآبيَِت ُمتَفَر  ِدٌ بَصبــــــــــــــــابيَِت ُمتَفَر    بَعنــــــــــــاِئ ُمتَفَر 

 " الكآبة: " " ومضادالتعةل" ، واملراد بـ " ُمىنهات مفرد "   -)أأ(  

 ما الفكرة اليت تدور حولها الأبيات؟ وما أأثر عاطفته يف اختيار اللكامت ؟  -)ب(  

 ما املراد ابلغربة ؟ وما دوافعها ؟   -)جـ(  

  نفس الأبيات السابقة[ ]   م2009امتحان السودان دور اثن   

 0 يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة -)أأ(  

 املُْنية[ -املنيَة  -" املىن " مفردها :  ]الأمنية  - 1    

 كئيب[ -أأعزل  -" متفرد " معناها :  ]وحيد  - 2    

 معَ حتدث الشاعر يف الأبيات ؟ -)ب( 

 بلك مما يأأيت : الاس تفهام يف قوهل : أأيلطف ؟ وتكرار " عةل ما قمية التعبري  -)جـ( 

  بيات السابقة[ ]   م2012امتحان ادلور الأول    نفس الأ

 0من خالل فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة   -)أأ(  

 أأداءات(  .  -دواَّيت  -أأدوية  -"  دواء " مجعها  : )أأدواء   - 1   

 املُنية ( . -أأملنيا  -املَنية  -ىن " مفردها : )الأمنية " امل  - 2   

 الش باب( -ل الأطال -القطرين  -ر :  )النيل لقب " خليل مطران " بشاع - 3   

البيت الأول عن مفارقة بني تطلعات الشاعر وواقعه النفِس وحض ذكل ، وما  يكشف  -)ب( 

 عالقة البيت الثالث مبا قبِل ؟

 بني  نوع اخليال يف قول الشاعر " النريان " وما قميته الفنية ؟ -)جـ( 

 ة عند مطران كام تالحظها يف الأبيات اس تخلص مستني من سامت الرومانس ي -)د( 

  م  2008ول امتحان ادلور الأ   

ٍ َمنْفاي الْســـــتـــِْشفَاءِ  ٌ **** يف ِعةله  َعبٌَث طــــــــــَوايِف يف البالِد َوِعةله

ِدٌ بَعنــــــــــــاِئ  ِدٌ **** بكآبيَِت ُمتَفَر  ِدٌ بَصبــــــــــــــــابيَِت ُمتَفَر   ُمتَفَر 

  بِرَّيِحِه الهَْوجــــاءِ َشاٍك اإيل البحِر اْضِطَراَب َخواِطرِي**** فَُيِجيبيُِن 

" ، ومضاد "  صبابةيف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ابلأبيات ضع : مرادف "  -)أأ( 

 " يف مجلتني مفيدتني .  الهوجاء

 ممَ يشكو الشاعر ؟ ومَب أأجابه البحر ؟ -)ب( 

 وبني  أأثرها  يل البحِر اْضِطَراَب َخواِطرِي " ،لبيانية يف" َشاٍك اإ حدد الصورة ا -)جـ( 

 ما مظاهر الزنعة الرومانس ية يف الأبيات السابقة ؟ وكيف ظهرت الطبيعة فهيا  -)د( 

  م 1993امتحان ادلور الأول 

 َشاٍك اإيل البحِر اْضِطَراَب َخواِطرِي ****  فَيُِجـيبيُِن بِرَّيِحِه الهَْوجاءِ  -   

ـــــــــٍر أَََصه َولَْيَت يل ****  - اءِ  اثٍو عيل ََصْ ْخَرِة الصمه  قَلْبًا كهَِذي الصه

ْقِم يف أأعضاِئ  - ا اكلسُّ  يَنْتاهُبا َمْوٌج مكَْوجِ مكــــــــارِِهـــي ****  ويَُفُّتُّ

  االإمساءِ والبحُر َخفهاُق اجلَـــــــــوانِِب َضائٌِق ****  مَكًَدا كَصْدرِي َساعَةَ  -  

 اخرت الصحيح   :  -( )أأ 

 خطري( -خاطرة  -خطر  -خواطري(: )خطرة مفرد  ) -

 قلق( -مضطرب  -مقي  -مرادف )اثو(   :  )اثبت  -

 متعة( -رسورا  -راحة  -مضادا )مكدا(   : )رضا   -

 تعرب الأبيات عن احلاةل النفس ية للشاعر من خالل مناجاته للطبيعة وحض   -( )ب

بيات صورة خيالية وحمس نا بديع اس    -)جـ(   يا ووحضهام وبني قمية لك مَّنام الفنيةتخرج من الأ

 -أأهيام أأفضل   : أأن يقول الشاعر )هاجئ اجلوانب( أأو )خفاق اجلوانب( . علل ملا تقول   -)د( 

 وبني ملاذا خص الشاعر مناجاة البحر بساعة االإمساء ؟

  ل النصالالكس يكية والرومانس ية وحض ذكل من خال اكن شعر مطران مرحةل انتقال بني  -)هـ( 

       بيات السابقة[     م 1998امتحان ادلور الثاين    ]نفس الأ

 " يف مجلتني من تعبريك .  الهوجاء" ومجع "  اثوضع مرادف "  -)أأ(  

وأأقام عىل َصر ال حيس بأ المه . وحض هذا  جلأأ الشاعر اإيل البحر يشكو هل مهومه ، -)ب( 

بيات . امل  وقف من خالل هذه الأ

 عني يف الأبيات صورة خيالية ، ووحضها ، مث اذكر قميُّتا الفنية . -)جـ( 

  بيات السابقة[    م2006امتحان ادلور الأول    ]نفس الأ

 :  0ختري االإجابة الصحيحة   -)أأ( 

 روحه(  -أأمانيه  -أأفاكره  -هبا عند مطران  : )طبيعته  "املرادخواطري" - 1

 الفكر( . -القلق  -احلب  -" تعرب عن  : )احلزن والأمل شاك" - 2   

 كيف جدد مطران يف القصيدة رمغ حمافظته عىل يشء من القدمي ؟   -)ب( 

 يف الأبيات السابقة صورة لكية . بني أأجزاءها ممثاًل للك مَّنا .  - 1)جـ( 

 هات صورة جاملية موحضاً نوعها وأأثرها يف املعىن .  - 2

 نفس الأبيات السابقة[    م2008السودان حان امت[   

مفرد  " خواطر " ، ومضاد  " اثٍو           يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ضع : -)أأ(  

 " يف مجلتني مفيدتني من تعبريك .  

 الشاعر يف هذه الأبيات يرى الطبيعة من خالل وجدانه . وحض  -)ب(  

بيات  -)جـ(   السابقة :اس تخرج من الأ

 صورة خيالية ، وبني نوعها ، ورس امجلال فهيا . - 1       

  " ، وبني نوعه وأأثره ." حمس ناً بديعياً  - 2       

  نفس الأبيات السابقة[    م2010امتحان السودان[   

 0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ(  

 البطيئة[ . -القريبة  -املتقطعة  -ة " : ]الرقيق" الهوجاء  مضاد  - 1    

 مستند[ . -َنمئ  -جالس  -املقصود بـ " اثٍو " : ]مقي  - 2    

 هل اختلف حال الصخرة عن حال الشاعر ؟ وملاذا ؟ -)ب( 

بيات السابقة : -)جـ(   اس تخرج من الأ

 ، وبني أأثره  " حمس ناً بديعياً " - 2وبني رس جاملها .       " س / م " ، - 1  

 أأهيام أأفضل دالةل عىل املعىن املراد : "  ينتاهبا  " أأم "  يصيهبا  " ؟ وملاذا ؟  -)د( 

  بيات السابقة[   م 2010امتحان ادلور الأول    ]نفس الأ

 0الصحيحة من خالل فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة   -)أأ(  

 ة(  . الشديد  -العظمية  -السامة  -لبطيئة مرادف "  الهوجاء "  هو : )ا  - 1   

 ارتقاء( . -سكون    -انزالق  -مضاد  " اضطراب " هو : )انطالق   - 2   

ــرٍ  - 3    اإرصار  -وحدته وانطوائه   -أَََصه " هذا التعبري يشري اإىل : )قوة الشاعر  " اثٍو عيل  ََصْ

 قسوة الصخرة(  -الشاعر  

من خالل الأبيات السابقة ، وبني أأثر ذكل فسه والطبيعة ، وحض ذكل مزج الشاعر بني ن   -)ب( 

لفاظ .  يف اختيار الأ

 ، وبني قميته الفنية ." جييبين برَّيحه " وحض امجلال يف العبارة السابقة  -)جـ( 

 ماذا أأفاد اس تخدام " الفاء " يف " فيجيبين ؟ وما عالقة هذا القول مبا قبِل ؟  -)د( 

 االإجاابت  : 

"   - 3مضاد  " اضطراب "  :  سكون        - 2مرادف "  الهوجاء "  : الشديدة .   -   -( )أأ 

ــٍر أَََصه " هذا التعبري يشري اإىل :    وحدته وانطوائه  .  اثٍو عيل  ََصْ

  نفس الأبيات السابقة[    م2012امتحان السودان دور اثٍن[   

 0اقها ختري االإجابة الصحيحة من خالل فهمك معاين اللكامت يف س ي  -)أأ(  

 السديدة( . -الشديدة  -معىن " الهوجاء " : )العديدة   - 1    

 خاطرة( . -خطري  -" خواطر " : )خطر  مفرد  - 2    

 ربط الشاعر بني الطبيعة وبني حالته النفس ية . وحض ذكل من خالل الأبيات  -)ب( 

 حدد ما ييل  :  -)جـ( 

  قول الشاعر : " موج مكوج ماكريه " .لبياين وقميته الفنية يفاللون ا - 1           

 ول ، وأأثره يف املعىن .احملسن البديعي يف البيت الأ  - 2           

 تمتثل الوحدة العضوية يف هذا النص . وحض ذكل .  -)د( 

   نفس الأبيات السابقة[    م2015امتحان السودان دور أأول[   

 0ختري االإجابة الصحيحة  اين اللكامت يف س ياقهامن خالل فهمك مع -)أأ( 

 َنمئ( -جالس  -واقف  -)مقي  " اثو " : معىن - 1         

 كئيب( -راض  -سعيد  -: )فرج  مضاد " شاك " - 2         

 السقام( -السقامئ  -الأسقام  -: )الأسقمة  مجع " السقم " - 3      

 ية . وحض ذكل مبوقفني من خالل فهمك تعكس الطبيعة حاةل الشاعر النفس   -)ب( 

 وحض اللون البياين ورس جامهل يف قوهل : "ويفُّتا اكلسقم يف أأعضائ". -)جـ( 

التشخيص يضفي صفة احلياة عىل امجلاد . وحض اإىل أأي مدى وفق مطران يف ذكل مع  -)د( 

 المتثيل .

  بيات السابقة[   م 2016امتحان ادلور الأول    ]نفس الأ

 0خالل فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  من  -)أأ(  

 سعادة وحب( -سالمة وجناة  -هدوء وسكون  -مقابل  اضطراب )رضا ورسور  1

 الأهايج( -الأهواج  -الهواج  -مجع " الهوجاء " : )الهوج  - 2      

 هامئ( -هادئ  -مقي  -معىن " اثٍو " : )َنمئ  - 3      

 صور الشاعر الطبيعة مبا يتوافق مع مشاعره . وحض ذكل بأأسلوبك . - 1     -)ب( 

 وحض اخليال يف : " قلباً كهذي الصخرة " . وبني رس جامهل . - 2    

 ينتاهبا "  يف موضعهيام ؟ -ما دالةل لك من : " اضطراب  -)جـ( 

 مَب متثل القصيدة الزنعة الوجدانية اليت أأرادها خليل مطران ؟ -)د( 

اابت جالإ ا : 

مجع " الهوجاء " :  - 2   ) درجة ( مقابل " اضطراب " : هدوء وسكون . - 1     -)أأ(  

 ) درجة (  معىن " اثٍو " : مقي  . - 3) درجة (     . الهوج 

      م 2017امتحان ادلور الأول 

 لهَْوجاءِ َشاٍك اإيل البحِر اْضِطَراَب َخواِطرِي ****  فَيُِجـيبيُِن بِرَّيِحِه ا -   

اءِ  - ْخَرِة الصمه ـــــــــٍر أَََصه َولَْيَت يل ****  قَلْبًا كهَِذي الصه  اثٍو عيل ََصْ

ْقِم يف أأعض - ا اكلسُّ  اِئ يَنْتاهُبا َمْوٌج مكَْوجِ مكــــــــارِِهـــي ****  ويَُفُّتُّ

 جيمدها   مرادف " ينتاهبا " : )أأ(   يعذهبا  )ب(   يصيهبا   )ج( ميحوها   )د( - 1

 مضاد " خفاق ":  )أأ(   هادئ   )ب(   صامت    )ج( رقيق      )د(   رائق - 2

" يف الأبيات السابقة اس توىح الشاعر الطبيعة ليعرب عن أ المه " . وحض ذكل يف ضوء فهمك  - 3

 الأبيات .

 أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط : - 4

 يه " .   وحض الصورة اخليالية ونوعها يف : " موج ماكر -)أأ(   

 وحض نوع االإجياز وقميته البالغية يف : " اثو " . -)ب(   

 مضاد خفاق  )أأ(    هادئ          - 2مرادف ينتاهبا : )ب( يصيهبا   - 1االإجاابت 

  م  1996امتحان ادلور الثاين   

ا  ****  َصِعَدْت اإيل َعْييَنه ِمْن أأحشــاِئ  هَة كُْدَرةٌ وكأهنه  تَْغََش الرَبِي

 واُلفـُْق ُمْعتَِكٌر قَرحيٌ َجْفنُُه****   يُغِِْض عىل الغمراِت والأقذاءِ 

أأِئ   َّي لَلْغـروِب وما ِبِه ِمْن عرَْبٍَة ****  للُمســـــــَُّتاِم وِعرْبٍَة للره

 " يف مجلتني من تعبريك. الأقذاء" ، ومفرد "  تغَشضع مرادف "   -)أأ(  

 ل نفسه. وحض ذكل.الرأأى الشاعر الطبيعة من خ  -)ب( 

 من البيت الثالث اس تخرج لوَن من أألوان البديع، وبني رس جامهل.  -)جـ( 

 مرادف " تغَش " : تغطي  . ]ويضعها الطالب يف مجةل من تعبريه[  -)أأ( :  االإجاابت-  

 مفرد " الأقذاء " : قذى  .  ]ويضعها الطالب يف مجةل من تعبريه[

 م  1120امتحان السودان دور اثٍن   

 واُلفـُْق ُمْعتَِكٌر قَرحيٌ َجْفنُُه****   يُغِِْض عىل الغمراِت والأقذاءِ 

أأِئ   َّي لَلْغـروِب وما ِبِه ِمْن عرَْبٍَة ****  للُمســـــــَُّتاِم وِعرْبٍَة للره

آِِتِ الأضــــــواِء؟أَ  ْمِس بنَي مأ عًَة****  للشه اِر ورَصْ  َولَيَْس نَْزعًا للَّنه

 رحي " ، ومفرد " الأقذاء " ، وضع لك مطلوب يف مجةل مفيدة .معىن " ق هات -)أأ( 

 انعكس اإحساس الشاعر عىل مشاهد احلياة حوهل . وحض ذكل بعبارتك . -)ب(  

 ما نوع الأسلوب )َّي للغروب( ؟ وما غرضه ؟ - 1           -)جـ( 

آِت الأضواء( ، وبني أأثر  - 2              ها .وحض الصورة البيانية )مأ

 كيف متثلت يف القصيدة الوحدة العضوية ؟  -)د( 

   م  2002امتحان ادلور الثاين 

ٍة ****  للُمســـــــَُّتاِم وِعربَْ  اِئ َّي لَلْغـروِب وما ِبِه ِمْن َعــرْبَ  ٍة للره

آِِتِ الأضـواِء؟ ْمِس بنَي مأ عًَة****  للشه اِر ورَصْ  أََولَيَْس نَْزعًا للَّنه

 ُ ـاُر ولقَْد َذكَْرت عٌ****  والقَلُْب بنَي َمـهـــــابٍَة وَرجـاءِ ِك والَّنه  ُمَود ِ

 ضع معىن  : " املس ُّتام " . ومضاد " رصعة " يف مجلتني من عندك . -)أأ( 

بيات . موحضا ما أأاثره الغروب يف نفس الشاعر . -)ب(   عرب عن أأفاكر الأ

 ؟ أأهيام أأدق دالةل عىل املعىن فامي ييل ؟ وملاذا  -)جـ(  

 " مأأِت الأضواء " أأم " جنائز الأضواء ". -1    

 " ولقد ذكرتك " أأم " ولقد تذكرتك ". -2    

  قميته الفنية . هات من البيت الثالث لوَنً بيانياً ، ووحض -)د( 

 مضاد  -معىن : " املس ُّتام " : الشديد احلب أأو احملب املش تاق .  -    -)أأ( :  االإجاابت

 )يأأيت الطالب جبمةل مناس بة للك مَّنام( .     " رصعة " : حياة . 

  نفس الأبيات السابقة[    م2013امتحان السودان[   

 0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ(  

 أأمان( -حياة  -وئام  -مضاد " رصعة " : )سالم   - 1    

 فهم( -دمعة  -عظة  -معين " عربة " : )درس  - 2    

 النفي(  -التنبيه  -التقرير  -" أأو ليس نزعا للَّنار ؟ " اس تفهام غرضه : )اليأأس  - 3  

آِت الأضواء " . -)ب(   عرب عن أأفاكر الشاعر . موحضاً مدي دقته يف " مأ

 حدد نوع اخليال وأأثره يف : " رصعة للشمس " .  - 1         -)جـ(  

بيات ؟ما دالةل اس تخدام امجلل الا - 2          مسية يف الأ

ليه النص . وبني ما فيه من جتديد .  -)د(    حدد الغرض اَلي ينمتي اإ

   ]نفس الأبيات السابقة[   م 2013ور الثاين امتحان ادل 

 0من خالل فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة   -)أأ( 

 عطوف(  . ال -احلارث  -معىن  "  املس ُّتام " : )املش تاق   - 1   

آِت "  : )مأأمتة   - 2     مأأِت( . -ميمت  -مفرد " مأ

 حزن( -يأأس  -ق مضاد " رجاء "  :  )ضي - 3          

ر شعري للغروب . وحضه ، مث بني  رأأيك يف اس تخدام " نزعاً " مع "  -)ب(  يف الأبيات تصو 

 الَّنار " ، و " رصعة " مع " الشمس "  

بني قميته ، ومن البيت الأول لوًَن بديعياً خري لوًَن بيانياً ، ووحضه و اس تخرج من البيت الأ  -)جـ(  

 ، وبني نوعه وأأثره . 

 التيار الوجداين يبدو واحضاً يف قصيدة " املساء " . وحض ذكل . -)د( 

 آِت "  :   - 2معىن  "  املس ُّتام " : املش تاق   .   - 1       -)أأ( :  االإجاابت مفرد " مأ

 .   مضاد " رجاء "  :  يأأس  - 3  مأأِت .    

  م  2000امتحان ادلور الثاين   

عٌ **** والقَلُْب بنَي َمهــــــــابٍَة وَرجــاءِ ولقَْد َذكَْرتُِك  ـــــــاُر ُمَود ِ  والَّنه

َزاِئ 
ِ
حــاِب ا  وَخواِطرِي تَْبُدو جتـــــاَه نََواِظرِي **** لَكَْمى كَداِميَِة السه

ْمُع ِمْن  يُل وادله ــــــعاعِ الغارِِب املرَُتاِئ َجْفيِن يَس ِ نا الشُّ  ُمَشْعَشًعا **** بس َ

يُل نَُضاُرُه **** فَْوَق العقيِق عيل ُذًرا َســـــــْوَداءِ  مـــُْس يف َشفٍَق يَس ِ  والشه

 ختري الصواب مما بني الأقواس ملا ييل :  -)أأ( 

ش -" همابة " يراد به : )اإجالل واحرتام  -  حرية وتردد( -فاق خوف واإ

 َخْطرة( -خاطرة  -" خواطري" مفرده : )خطر  -

 النشاز( -القبح  -ده : )الظلمة " الس نا " مضا -

 ارشح  -يرى الطبيعة من خالل وجدانه احلزين   -يف الأبيات  -الشاعر   -)ب( 

بري بقوهل  : "... مث اذكر رس امجلال يف التع  -عني يف البيت الأول صورة بيانية، وبني أأثرها  -)جـ( 

 بني همابة ورجاء" يف البيت نفسه.

 شفاق .  -   -)أأ( :  االإجاابت " خواطري " مفردها :  -" همابة " يراد هبا : خوف واإ

 " الس نا " مضادها : الظلمة .  - خاطرة .

   ]نفس الأبيات السابقة[   م 2007امتحان ادلور الأول 

 " ذكرتك" ، ومضاد " لكمىياقها ضع  : مرادف "يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س   -)أأ( 

  أأوردها الشاعر يف الأبيات السابقة ؟ما الأفاكر اليت -)ب( 

 "الَّنار مودع " ما نوع الصورة البيانية يف هذا التعبري ؟ وما أأثرها يف املعىن ؟ -)جـ( 

تناول هاتني  يعد المتسك ابلوحدة العضوية وتشخيص الطبيعة من أأمه سامت الرومانس ية . -)د( 

 السمتني من خالل الأبيات السابقة . 

 مرادف " لكمى " : جرىح وما يف معناها ، امجلةل املفيدة مرتوكة   -  -)أأ( :  االإجاابت

 مضاد : " ذكرتك " : نسيتك وما يف معناها ،   -للطالب . 

  م  2004امتحان ادلور الأول 
مـــُْس يف َشفٍَق يَِســيـــُل نَُضا  ـــْوَداءِ ُرُه **** فَْوَق العقيِق عيل ُذًرا َســـــوالشه

 مـرت خـــــالل غاممتني حتــــــدرا **** وتقـطـرت اكدلمعة احلـــــمراء
آخر أأدمعي لرثـائ آخـــــــر  دمـعة للكـون قـد **** مزجت بـأ  فاكن  أ

آنســـــــــت  يومـ آة كـيف مسائوكأنين أ  ي  زائـال**** فرأأيت يف املرأ
 ملا ييل : 0ختري االإجابة الصحيحة   -أأ( )

آنستمرادف  " •       أأوعزت( . -أأحسست  -"  : )أأسكت  أ

 جتمدت( . -تبددت  -"  : )متنعت  تقطرتمقابل   " •     

الشاعر من صورة الشمس حلظة الغروب اإيل نفسه احلزينة .. وحض ذكل مما فهمت  انتقل  -)ب( 

بيات.  من الأ
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 رة( وحدد نوعها ، وبني أأثرها يف املعىن.البيت الثالث )اس تعااس تخرج من   -)جـ(  

نشائية معاً للتعبري عن أأفاكره يف  - 1علل ملا ييل  :   -)د(  اس تخدام الشاعر الأساليب اخلربية واالإ

 لنص.ا

 متثيل القصيدة بعض خصائص الزنعة الرومانس ية عند خليل مطران.     - 2

 آ  مرادف - 1 )أأ( :  االإجاابت  " تقطرت " : جتمدت . مقابل - 2: أأحسست . نست" أ

 التاكفل الاجامتعي
)عاجل االإسالم الفقر عالج من يعمل أأصل لك داء ومصدر لك رش وقد أأوشك    : 1س           

هذا العالج أأن يكون بعد توحيد هللا أأرفع أأراكن االإسالم شأأًَن وأأكرث أأوامره ذكراً وأأوفر مقاصده 

ما نزل من الآَّيت وورد من الأحاديث يف الصدقات والرب حلسبت أأن عناية ولو ذهبت تتقىص 

نسانية من غوائل الفقر وجرائر اجلوع  رساةل االإسالم مل آخر ادلهر اإال لينقذ االإ يبعث هبا هللا محمدا أ

آي الصالة ال تبلغ  آي احلج بضع عرشة وأ آي الصيام يف الكتاب أأربع وأ وحس بك أأن تعمل أأن أ

 والصدقات فاإهنا تربو عىل امخلسني( . الثالثني أأما أأي الزاكة

 أأقل( . -مرض( ، ولكمة مضادها )رشك  -هات من الفقرة لكمة مبعىن )خيلص  -)أأ( 

 ما أأصل لك داء ومصدر لك رش ؟ وملاذا ؟ -)ب( 

 يف رأأيك كيف يعاجل الفقر يف اجملمتع ؟ -)جـ( 

 اس تخرج من الفقرة : -)د( 

غرضه البالغي . أأسلواًب للقْص ، وبني  - 3فني . يعيني خمتلحمس نني بد - 2اإطنااًب ، وقدره .  - 1

 س / م ، وبني رس جاملها. - 5مراعاة نظري . - 4

 قاوم االإسالم الفقر( ؟ وملاذا ؟ -أأهيام أأدق : )عاجل االإسالم الفقر  -)هـ( 

 ملاذا يعد هذا املقال من الأدب الاجامتعي ؟ - 1-)و( 

فقرة مع التوضيح اس تدل عىل ذكل من ال ند الاكتبالتصوير ع  من ممزيات املبتكرةالتشبهيات  - 2

. 

 ما العاطفة اليت س يطرت عىل الاكتب خالل هذه الفقرة ؟  -)ز( 

 ( أأكرث من مرة يف الفقرة .الصدقاتتكرار الاكتب لـ)  - 1  علل : -)ح( 

آنية الواردة بشأأن أأراكن االإ  - 2            سالم جلوء الاكتب الإحصاء عدد الآَّيت القرأ

----------------------------------------------------------- 

)كأمنا اختار هللا لكفاح الفقر أأحش البالد طبيعة وأأشد الأمم فقراً ليْصعه يف أأمنع حصونه   : 2س

وأأوسع ميادينه فاإن الفقر اإذا اهنزم يف قفار احلجاز اكنت هزميته يف ريف مْص وسواد العراق أأرسع 

 جته( .اختار هللا رسوهل فقرياً ليكون أأظهر لقوته كام اختاره أأمياً ليكون أأبلغ حل  وأأسهل مث

من خالل فهمك معاين اللكامت يف س ياقها : هات مرادف " أأمنع " ، ومضاد " أأظهر " ،  -)أأ( 

 ومجع " جحته " ، ومفرد  " قفار"  . 

 ذكل .ربط الاكتب الأس باب مبسبباهتا يف الفقرة السابقة . وحض  -)ب( 

 ما نوع اخليال يف : ) أأحش البالد طبيعة( : ومب يويح ؟ -)جـ( 

 أأهيام أأدق : )اإذا اهنزم( أأم )اإن اهنزم( ؟ وملاذا ؟ -)د( 

اكنت هزميته يف ريف مْص وسواد العراق أأرسع ما القمية الفنية يف قول الاكتب : "  -)هـ( 

 " ؟وأأسهل" بعد " الفقر اإذا اهنزم يف قفار احلجاز

 " يف موضعهيام . قفار" ، "  يْصعهبني دالةل اس تخدام الاكتب لكميت "  -)و( 

لهيا اكتب النص ؟ وما خصائصها الفنية ؟ -)ز(   ما املدرسة النرثية اليت ينمتي اإ

 :  اكتب مما حفظت من النص ما يدل عىل املعىن التايل -)ح( 

الرتغيب يف الزهد والقناعة )عاجل اخلالق مشلكة الفقر بطرق عدة مَّنا حماربة الشهوات و     

 والتعفف( .

ن ادل 3س نسان من :  )اكنت جزيرة العرب اإابه عوة العظمى مثاًل حمزًَن ملا جينيه الفقر عىل بين االإ

تَْْضية الغرائز ومتزيق العالئق ومعاَنة الغزو وماكبدة احلرمان وقتل الأوالد وحفش الراب وأألك 

ة الأغنياء وفقد الأمن واحنطاط املرء اإىل ادلرك السحت وتطفيف الكيل وعنت الكرباء وأأثر 

 أأرسل هللا رسوهل ابلهدى ودين احلق اكنت معجزته الكربى هذا الأسفل من حياة الهبي فلام

الكتاب احملمك اَلي جعل هذه الأشالء ادلامية جسامً شديد الأرْس عام القوة ونسخ هذه النظم 

 الفاسدة بدس تور متني القواعد خادل احلمكة 

 ملا ييل : 0يف ضوء فهمك لس ياق الفقرة ختري الصواب  -)أأ( 

 الرس(  -القيد  -اخللق  -رْس " مرادفها  : )احلبس " الأ  -         

 شلل(. -شلو  -شلوة  -" أأشالء " مفردها  : )شلأ  -        

 عند(. -عظمة  -تواضع  -" أأثرة " مضادها " : )اإيثار  -        

وكيف تغريت تكل  جلزيرة العربية وقت نزول االإسالم ؟امتعية جملمتع اما السامت الاج -)ب( 

 السامت ؟

ما اخلصال اَلممية والرذائل اخلطرية اليت حارهبا االإسالم بترشيعاته السامية ؟ وكيف أأزالها  -)جـ( 

 ؟             ]أأجب بنفسك[

اس تعارة  - 3 خمتلفني . حمس نني بديعيني - 2اإطنااًب ، وقدره .  - 1اس تخرج من الفقرة : -)د( 

 كناية . - 4تْصحيية . 

 ما املقصود بقول الاكتب : " الأشالء ادلامية " ؟  -ـ )ه

 ما قمية وصف )الكتاب( بـ)احملمك( ؟ -)و( 

 يمتزي الاكتب خبصائص فنية يف أأسلوبه . اذكر ثالاًث مَّنا حتققت يف الفقرة  -)ز( 

 ----------------------------------------------------------:  4س  

لهيي أأن قمله أأظفار الفقر وأأسا لكوم الفقراء ومقع جرائر البؤس فأألف )مث اكنت بوادر االإصال  ح االإ

آىخ بني الناس وساوى بني الأجناس وعصم النفوس من القتل احلرام وطهر الأموال  بني القلوب وأ

به املصلحون لوقامه رشور هذه احلروب  من الراب الفاحش مث عاجل ادلاء الأزيل نفسه مبا لو أأخذ

ت   حياة الناس وكفامه أأخطاء هذه املذاهب اليت قوضت بناء اجملمتع .. ( .اليت أأمضه

ت -ادلاء ( ، ومضاد )قوضت -الفقر هات مرادف ) -)أأ(  ( ، ومفرد ادلاء -حياة ( ، ومجع )أأمض 

 ( ، يف مجل من عندك.لكوم -جرائر )

لهيي يف مكيف اكنت بداَّيت ا -)ب(   عاجلة قضية الفقر ؟الإصالح االإ

حمس نني بديعيني خمتلفني .                   - 2اإطنااًب ، وقدره . - 1: اس تخرج من الفقرة -)جـ( 

 كناية . - 4  س / م ، وبني رس جاملها. - 3 

آىخ  -ما رأأيك يف هذا الرتتيب )أألف  -)د(   ساوى( ؟  -أ

 يرتكز عىل أأساسني . وحض . ميثل الاكتب ملذهب أأديب جديد -)هـ( 

 -----------------------------------------------:  5س 

).. عاجله ابلسفارة بني الغىن والفقري عىل أأساس الاعرتاف حبق المتكل والاحتفاظ حبرية التْصف 

ال فال يدفع ماكل عن ملكه وال يعاَرض حر يف اإرادته اإمنا جعل للفقري يف مال الغىن حقا معلوماً 

ثالث من الأراكن امخلسة اليت بيُن علهيا االإسالم فال هو يمكل دينه اإال بأأدائه ذكل احلق هو الركن ال 

آخر غري طريق الزاكة والصدقات ... عاجله  فرع وال َنفةل وال فضةل .. كذكل عاجل الفقر من طريق أ

ع فرغهب من طريق الكرس من حدة الشهوة والكف من َسورة الطموح والغض من اإرشاف الطم

 ومدح الفقري ابلتعفف( . الغين يف الزهد وأأمر الواجد ابلقناعة

 .، ومضاد الثالثةالقناعة " هات امس الفاعل من الأوىل ، ومرادف الثانية  -َسورة  -" أأمر  -)أأ( 

  ما أأمهية الصدقات والزاكة كام فهمت من الفقرة ؟              -)ب( 

 ييل ؟ وملاذا ؟ أأي التعبريين أأقوى فامي  -جـ( )

 " ال يمكل دينه اإال بأأدائه " أأم " يمكل دينه بأأدائه " ؟  - 1

 " جعل للفقري يف مال الغىن حقاً " أأم " جعل للفقري يف مال الغىن مقداراً " ؟ - 2

 ماذا حيدث لو أأدى لك اإنسان حق هللا من زاكة وصدقات ؟ -)د( 

  النص .للتعبري عن أأفاكره يف:  اس تخدام الشاعر الأساليب اخلربية  علل -)هـ( 

يف ضوء دراس تك للنص حدد أأمه خصائص كتابة أأمحد حسن الزَّيت من حيث :  -)و( 

 الأسلوب واملوس يقى .

 -------------------------------------------------------:  6س 

من فضل  )لو أأن لك مسمل أأدى حق هللا يف ماهل ، مث اس تقاد لأرحيية طبعه وكرم نفسه فأأعطى 

يهاً أأن يُقر السالم يف الأرض ويَش يع الوئام يف الناس وواىس من كَ  آثر من قةل لاكن ذكل َعس ِ فَاف وأ

فُّتدأأ ضلوع احلاقد وترقأأ دموع البائس ويسكن جوف الفقري ويذهب خوف الغىن ويتذوق الناس 

 يف ظالل الرخاء سعادة الأرض ونعي السامء( .

  فامي يأأيت :0رة ختري أأدق اإجابة يف ضوء فهمك لس ياق الفق  -)أأ( 

 الالزتام(  -القوة  -احملبة  -املراد بـ " يَش يع الوئام " انتشار : )التفكري ادلقيق  - 1    

آثر" : )خبل   - 2      دقق(   . - قاوم -اس تأأثر  -مضاد " أ

 احلقدة(  .   -احلقائد  -احلواقد  -مجع " احلاقد " : )احلوادق   - 3    

  ]أأجب بنفسك[ اإعطاء لك مسمل حق هللا يف ماهل ؟   نتاجئما  -)ب( 

 وحض امجلال يف قول الاكتب " ظالل الرخاء " ، ومَب يوىح ؟ - 1     -)جـ(  

يهاً أأن يُقر السالم " مبا قبلها ؟ - 2      ما عالقة " لاكن ذكل َعس ِ

 اس تنتج من الفقرة السابقة مسة من سامت الاكتب . -)د( 

 هذا املقال الأدب الاجامتعي  ؟ وما ممزياته  ؟ ميثلاذا مل -)هـ( 

 ما العاطفة املس يطرة عىل الاكتب خالل الفقرة السابقة ؟  -)و(  

      م 2017امتحان ادلور الأول 

" عاجل االإسالم الفقر عالج من يعمل أأصل لك داء ومصدر لك رش وقد أأوشك هذا العالج أأن  

الإسالم شأأًَن وأأكرث أأوامره ذكراً وأأوفر مقاصده عناية ولو ذهبت يكون بعد توحيد هللا أأرفع أأراكن ا

لرب حلسبت أأن رساةل االإسالم مل تتقىص ما نزل من الآَّيت وورد من الأحاديث يف الصدقات وا

نسانية من غوائل الفقر وجرائر اجلوع " . آخر ادلهر اإال لينقذ االإ  يبعث هبا هللا محمدا أ

 ئر " هات مفرد" جرا - 3مجع " ادلهر" .هات  - 2هات معىن " أأوفر " . - 1

 " وصف الاكتب الفقر ، مث وصف عالج االإسالم هل " . وحض ذكل  - 4

 ونوعها يف قوهل : " غوائل الفقر ". وحض الصورة اخليالية ، - 5

 ما مصدر املوس يقى يف قوهل : " وأأكرث أأوامره ذكراً ، وأأوفر مقاصده عناية " ؟ - 6

نسانية " .وقميته البالغية : " ملحدد نوع الأسلوب ،  -7   يبعث .. اإال لينقذ االإ

 أأجب عن )أأ( أأو )ب(  فقط : - 8

نسان أأن يعطى حق هللا يف )أأ( هات مما حفظت من النص ما يوافق املعىن  التايل : "عىل لك اإ

 ماهل ؛ لأن ذكل يش يع السالم بني الناس "

  علهيام هذا املذهب .)ب( ميثل الزَّيت ملذهب أأديب جديد اذكر دعامتني يقوم 

      م 2017امتحان السودان ادلور الأول 

آخر غري طريق الزاكة والصد قات... عاجله من طريق ) .. كذكل عاجل االإسالم الفقر من طريق أ

الكرس من حدة الشهوة والكف من َسورة الطموح والغض من اإرشاف الطمع فرغهب الغين يف 

  لفقري ابلتعفف( .الزهد وأأمر الواجد ابلقناعة ومدح ا

  فامي يأأيت :0ضوء فهمك لس ياق الفقرة ختري أأدق اإجابة  يف  -)أأ( 

 الأطامع(  .   -املطامع  -الطامعون  -مجع " الطمع " : )املطامع   - 1      

 الغاضب( . -العابس  -احلزين  -مضاد " الواجد" : )الفقري   - 2      

 .  َشولها(  -قوهتا  -مسوها  - مرادف " حدة الشهوة ": )عزهتا - 3      

 " عاجل االإسالم الفقر عن طريق الزاكة والصدقات " . وحض ذكل  - 1 -)ب( 

 " ميثل هذا املقال اجتاه احملافظني يف النرث " . وحض ذكل . - 2

 وحض اخليال يف قوهل : " عاجل االإسالم الفقر " ، مبيناً رس امجلال .  -)جـ( 

نسان -)د(  ثبت ويس تقر السالم واحلب وتنُّتيي أأحزان للفقراء ي حق هللا يف املال  " لو أأدى لك اإ

 الفقراء ويعيش الناس يف رخاء وسعادة " . اكتب من النص ما يدل عىل هذا املعىن 

 راثء ىم للعقاد
َدتْنَا َها هـُنَا فـَْصــَل اخِلـطاْب  : 1س  أَيَْن يِف املَْحِفِل  َميٌّ ََّي حِصَاْب ؟َعـوه

  َمْرفـُوُع اجلَـنَاْب   ُمْسـتَِجـيٌب ِحنْيَ يُْدَعى ُمْسـتََجاْب امِلنـرَْبُ  َعْرُشـهَا

 أَيَْن يِف املَْحِفِل  َميٌّ ََّي حِصَاْب ؟

عرش(  يف  -مس تجاب( ، ومجع )املنرب  -، ومضاد )يدعى احملفل(  -هات مرادف )املنرب  -)أأ(  

 مجل من عندك.

 ؟واملثقفني من يم  يف صالوهنا الأديب ما اَلي اعتاده صفوة الأدابء  -)ب(  

 علل : بداية الشاعر للقصيدة بسؤال ال ينتظر هل جوااًب . -)جـ(  

 " ؟  عرشها املنرب -ما املقصود بقول الاكتب : " فصل اخلطاب  -)د(  

   اس تخرج من السطور السابقة: -)هـ(  

 كناية ، وبني رس جاملها . - 2 اقتباساً ، ووحضه . - 1

نشائياً ، وبني غرضه . - 4تشبهياً ، وبني رس جامهل .  - 3  أأسلواًب اإ

 حمس نني بديعيني خمتلفني ، وبني غرضهام . - 5

آراء العقاد ومدرس ته الأ  -)و(    دبية . َنقش ذكل .قصيدة " راثء يم " تناقض أ

 ---------------------------------------------------:  2س 

هدِ َسائِلـُوا النـُّخـْبَ   ْي   أَيَْن َميٌّ ؟ َهْل عَِلْممُتْ أَيَْن َمــــْي ؟ة ِمْن َرهـْطِ النـ

ُُّر َوالَوجْ  جـِْي  َواجلَـبـنِْيُ احلـ هْحـُن الشه ـِنـيْ احلـَـِديـُْث احلـُلُْو َوالل  ـُه السه

هْى كـَْوكـَبَاُه ؟ أَيَْن غـَاْب ؟  أَيـَْن َولـ

 ملا ييل : 0لسابقة ختري الصواب يف ضوء فهمك لس ياق السطور ا -)أأ(  

 املقربون(  -القدوة  -الصفوة  -" النـُّخـَْبة " مرادفها  : )الأصدقاء  -         

 لك ما س بق(. -نب  جُ  -أأجبنة  -" اجلبني " مجعها  : )أأجنب  -        

 أأقبل(. -ارتفع  -بزع  -" وىل  " مضادها " : )انطلق  -        

 عن يم ؟اعر النخبة ابلسؤال ملاذا خص الش -)ب(  

 )جـ( يلقي العقاد سؤالا يف املقطع الثاين فاإيل أأي يشء يتوسل به)أأي يريد أأن يصل(  

  اس تخرج من السطور السابقة: -)د(  

 مراعاة نظري . - 3اس تعارة مكنية  .  - 2 اس تعارة تْصحيية  . - 1

 ر الاس تفهام )أأين يم ؟(ملاذا عرب الشاعر بـ)سائلوا النخبة( ؟ وملاذا كر  -)هـ(  

 ما العاطفة املس يطرة عىل الشاعر ؟ -)و(  

 -------------------------------------------:  3س 

ـــــَواْب  أِْي الصه هاٌت ِعــذاْب  وحـِــجـَــى يـَـنـْـفـُـُذ اِبلره  ِشـــــــــــــــــــيـٌَم غـُرٌّ َرضـِيـ

 َوَجــــــَمــاٌل قــُـْدِســـــــــــــــيٌّ ال يَُعاْب     ــيٌّ كـَالشـ ِــــــــهـَاْب َوَذكَـــــــاءٌ أَلـْـَمــعـِ 

َاْب  لُكُّ َهَذا يِف  آِه ِمْن َهَذا الرتُّ َاْب؟ أ  الرتُّ

:  ومضاد: " ينفذ ، الشهاب " ،  مرادفيف خالل فهمك معاين اللكامت يف س ياقها هات  -)أأ(  

 : " ش ي ، عذاب  ومفردلرتاب " ، ر ، ا: " غُ  ومجع" جامل ، قدّس  ، 

 كيف أأبرز الشاعر أأن يم مجيةل اخلُلق واخِللقة ؟ -)ب(  

 يف املقطوعة السابقة صيحتان ؛ صيحة اإناكر وصيحة اإقرار . وحض . -)جـ( 

 ما نوع اخليال يف : )ِشـيـٌَم ِعــذاْب( ؟  -)د(  

 مَجَاٌل خالب( ؟ وملاذا ؟  - أأي التعبريين أأفضل دالةل : )مَجَاٌل قـُْدِّسٌّ  -)هـ(  

 ـِجى .. َوَذاَكءٌ .. َومَجَاٌل ..( ؟ماذا أأفاد العطف ابلواو يف : )ِشـيـٌَم غـُرٌّ .. وح  -)و(  

 ما سامت مدرسة ادليوان اليت ظهرت يف النص ؟ -)ز(  

 ---------------------------------------------------------:  4س 

ــ  ــــــــــيـٌَم غـُ ِشـــــــــــ أِْي الصه هاٌت ِعــذاْب  وحـِــجـَــى يـَـنـْـفـُـُذ اِبلره  ـَواْب رٌّ َرضـِيـ

 َوَذكَـــــــاءٌ أَلـْـَمــعـِــيٌّ كـَالشـ ِــــــــهـَاْب     َوَجــــــَمــاٌل قــُـْدِســـــــــــــــيٌّ ال يَُعاْب 

آِه ِمْن  َاْب؟ أ َاْب لُكُّ َهَذا يِف الرتُّ  َهَذا الرتُّ

 0يف ضوء فهمك لس ياق السطور السابقة ختري أأدق اإجابة   -)أأ(  

َاْب " أأسلوب : )اإنشائ " لُكُّ َهذَ  - 1  اإنشائ لفظًا خربي معىن(  -خربي  -ا يِف الرتُّ

 يساعد( . -ميدح  -ينْص  -مضاد " يعاب " : )مينح   - 2    

 لك ما س بق(  .   -أأْشهُب  -ن ُشهْبَا -مجع " شهاب " : )ُشهُب   - 3    

 يف املقطع السابق صدمة وعودة مفاجئة اإيل الواقع . وحض ذكل . -)ب(  

آه محلت العديد من املعاين وحضها. -)جـ(    لكمة أ

َواْب( ؟ ومب يويح ؟ -)د(   أِْي الصه ـْفـُـُذ اِبلره  ما نوع اخليال يف : )حـِجى يـَن

 ي عن الراثء قدمياً ؟فَي خيتلف راثء العقاد مل -)هـ(  

 ا مالمح التجديد يف النص ؟م -)و(  

------------------------------------------------------------------- 

 أَْضـيَُع الآَماِل َما َضاَع عـَلَيـَْك  : َويـْـَك َما أَنْـَت بـِــَراد ٍ ما دليك   5س

لَْيكَ 
ِ
ٍ غـَْيـُر َمْوكُْوٍل ا  جمد يم خالص من قبضتيكْ      َمْجـــُد َمي 

 َولَهَا ِمـْن فـَْضلَهَا أَلُْف ثـََواب  

 ُمرجع(  -هات من السطور السابقة مرادف : )متحرر  -)أأ(  

 عقاب(  -، ومضاد : )ضعة 

من اَلي خياطبه الشاعر يف املقطوعة السابقة ؟ وما اَلي أأوحضه هل ؟  أأو يف الأبيات  -)ب(  

 حتٍد واحض . بني ذكل .

 عل " َوي " دالالت ومعاين متعددة . وحض .  محل اس تخدام امس الف  -)جـ(  

بيات : -)د(    - 3أأسلواًب للقْص ، وبني قميته .  - 2 كناية . - 1 اس تخرج من الأ

 حمس نني بديعيني خمتلفني .

 ....... .أأمكل : )الآَماِل(  جاءت مجعاً لـ ................... ومعرفة لـ ............. -)هـ(  

 لقصيدة منوعة القوايف . علل : جاءت ا -)و(  

 كيف حتققت الوحدة العضوية يف الأبيات ؟ -)ز(  

  م 2017امتحان السودان ادلور الثاين     

َدتْنَا َها هـُنَا فـَْصــَل اخِلـطاْب  أَيَْن يِف املَْحِفِل  َميٌّ   ََّي حِصَاْب ؟  َعـوه

 ِجـيٌب ِحنْيَ يُْدَعى ُمْسـتََجاْب ـُوُع اجلَـنَاْب      ُمْسـتَ َعْرُشـهَا امِلنـرَْبُ َمْرف

 أَيَْن يِف املَْحِفِل  َميٌّ ََّي حِصَاْب ؟

 0حة يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحي -)أأ( 

 اجلنان( . -الأجنبة  -الأجانب  -" : )الأجناب  اجلَـنَاْب مجع  "  - 1   

 -القول املنفصل  -القول املتواصل  -بـ  " فـَْصــَل اخِلـطاْب "  : )القول الفاصل  املراد  - 2   

 القول املفصول( .

 امس فاعل( . -امس مفعول  -امس ماكن  -" احملفل " هنا :  )امس زمان   - 3   

دار حوار بني الشاعر ونفسه عرب فيه عن حزنه وماكنة يم  . وحض ذكل  - 1  -)ب(  

 قطع السابق .من خالل امل

ـْرَبُ ما نوع اخليال يف قول الشاعر : ) - 2  ( ؟ وبني رس جامهل .َعْرُشـهَا املِن

 عالَم يدل تكرار الاس تفهام يف املقطع ؟ وما غرضه البالغي ؟ -)جـ( 

بداعها  يدرك الشاعر أأن الرتاب لن يرد يم ، -)د(  آثرها وفضلها واإ ولكنه غري قادر أأن حيجب مأ

يعرب عن هذا  علهيا ، ولها من الأفضال والثواب الكثري . " اكتب املقطع اَلي اليت ال سلطان هل

 املعىن .

  م        2018امتحان ادلور الأول  

 لَيـَكْ َويـْـَك َما أَنْـَت بـِــَراد ٍ ما دليك   أَْضـيَُع الآَماِل َما َضاَع عـَ 

لَْيَك    جمد يم
ِ
ٍ غـَْيـُر َمْوكُْوٍل ا  خالص من قبضتيكْ  َمْجـــُد َمي 

 َولَهَا ِمـْن فـَْضلَهَا أَلُْف ثـََواْب 

     لفظ " ويك " يف موضعه وس ياقه أأفاد :   )أأ( احلث والتحضيض    )ب( املدح والتعظي - 1

 )د( االإجعاب والفخر     )ج( التعجب والزجر

 )د( فضالء   مجع لكمة " فضل " )أأ( أأفاضل  )ب( فضول )ج( فضائل  - 2

 احلقيقة اليت تناولها الشاعر يف الأسطر السابقة .بأأسلوبك وحض  - 3

 أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط :  - 4

 وحض اخليال ونوعه يف قول الشاعر : " ما أأنت براد " . -)أأ( 

 ري قْص بالغي وحض وس يلته وقميته البالغية .يف السطر الأخ -)ب( 

  م 2018امتحان السودان ادلور الأول     

ــ  ـــــَواْب  ــــــــيـَمٌ ِشـــــــــ أِْي الصه هاٌت ِعــذاْب   وحـِــجـَــى يـَـنـْـفـُـُذ اِبلره  غـُرٌّ َرضـِيـ

 َوَجــــــَمــاٌل قــُـْدِســـــــــــــــيٌّ ال يَُعاْب     َوَذكَـــــــاءٌ أَلـْـَمــعـِــيٌّ كـَالشـ ِــــــــهـَاْب 

آِه مِ  َاْب؟ أ َاْب لُكُّ َهَذا يِف الرتُّ  ْن َهَذا الرتُّ

 ليىل 0يف ضوء فهمك معاىن اللكامت يف س ياقها ختري الصواب   -) أأ (  

 جامل  -عقل  -مرادف " جحى" : ) ذاكء  -2غراء (   -غرارة  -: ) غرة  مفرد  غر 1

 الرتائب (  -الأتراب  -مجع " الرتاب " : ) الأتربة  -3



 

4 
 

  . وحض ذكل من خالل املقطع للأديبة ) يم ( صفات عذاب وجامل قدّس -) ب ( 

 شهاب " .وحض اللون البياين ورس جامهل يف قول الشاعر " ذاكء .. اكل  -1  -) جـ (

آه " يف موضعها . -2    وحض دالةل لكمة " أ

آثر   -) د (  يدرك الشاعر أأن الرتاب لن يرد ما غيبه يف جوفه ولكنه غري قادر عىل أأن حيجب مأ

 ت ما يعرب عن هذا املعىن ."يم"  وفضلها . اكتب مما حفظ

 أأهواك َّيوطىن
 :  1س  

 تروى ِبِه َشفَُة الهََوى ِفتيَنََّي لُكه َما  - 2أَْهَواَك ََّي َوَطيِن  - 1

رْيِ أأْعزِفُُه َويَْعزِفيُِن  - 3  ََّي لُكه لَْحٍن يِف لَهَاِة الطه

ِْر أأمْسَُعُه يُنَاِِغُيِن  - 4  َويُْطرِبيُِن  ََّي لُكه َصْفٍق بنَْيَ َمْوجِ الَّنه

ْعيَاِن فَْوَق الُعْشِب يَْسَحُريِن  - 5  ََّي لُكه َشْدٍو ِمْن ُخَطا الرُّ

ْهِر َوِِهَ  - 6 ُح ادله َرًة َوَهنَْت ِرََّيْ ْهر  -ََّي ََصْ  لَْم هَتِنِ  -ادله

 هات معىن " لهاة " ومضاد " وهنت " ومفرد " الرعيان  -)أأ( 

 عن سعادته بوطنه . وحض ذكل .عرب الشاعر يف السطور السابقة  -)ب( 

 ما مدى تأأثر الشاعر بنشأأته يف الريف ؟ -)جـ( 

 : اس تخرج من السطور السابقة -)د( 

 س / ص ، وبني رس جاملها  - 3جمازاً مرساًل ، وبني رس جامهل . - 2كناية . - 1

نشائياً ، وبني غرضه . - 5أأسلواًب للقْص ، وبني قميته . - 4  أأسلواًب اإ

 شدو( ؟ -صفق  -امت التالية يف س ياقها " : )حلن دالالت اللكما  -)هـ( 

 اَلي أأضافته لكمة " لك " عىل أأحاسيس الشاعر ؟ما البعد  -)و( 

 ما النقد املوجه اإىل الشاعر يف السطور السابقة ؟ -)ز( 

الَم يدعو ؟ -)ح(   ما الغرض الشعري لهذا النص ؟ واإ

---------------------------------------------------------- 
 :  2س  

  َهَواي أَْهَواُه  َوأَْعَشُقهُ أَْهَواَك أَنْتَ  - 8أَْهَواَك ََّي َوَطيِن  - 7

ُدهُ  - 9 نْيَا أَُرد ِ ْيِدي الغَْايِل َمَدى ادلُّ  َمْن لِلْهاِلِل هَيِلُّ َمْسِجُدهُ  - 10َونَش ِ

ِلْيِب يُِطلُّ َمْعبَُدهُ  - 11  َماِل ُراَبَك َمْوِرُدهُ َمْن لِلْجَ  - 12َمْن لِلْصه

ـُْشُدهُ  - 13 ْحُر يَن ْحُر ِفْيَك ... الس ِ ُدهُ  - 14الس ِ  َواحلُبُّ ِفْيَك بلُِك ِ َخاِفقٍَة تـَُجد ِ
  :ملا ييل 0ختري الصواب  -)أأ( 

 . شاعر الوطن( -شاعر الكوخ  -شاعر القطرين  -لقب محمود حسن اإسامعيل بـ)شاعر النيل 

 . هنر احلقيقة( -قاب قوسني  -أأغاين الكوخ  -)هكذا أأغين  :  القصيدة من ديوان -  

 . توازن( -تركيب  -تسلسل  -الصورة عند محمود حسن اإسامعيل فهيا : )تقريب  -  

 . بيانه( -مشرتيه  -ابئعه  -" َمْوِرُدُه " مرادفها  : )مَّنِل  -         

 . العزيز( -لقي ا -الفخم  -" الغَْايِل " مرادفها  : )العظي  -         

 ادلانيات(. -ادلنييات  -ادلواين  -" ادلنيا " مجعها  : )ادلنيوات  -         

ُدُه " مضادها  : )تبليه  -           تقابِل(. -تنس يه  -متزقه  -" تـَُجد ِ

  ما احملوران الذلان يدور حوهلام النص ؟   -)ب( 

 للوطن مفهوم خاص عند الشاعر . وحض . -)جـ( 
 : اس تخرج من السطور السابقة -)د( 
 أأسلواًب للقْص ، وبني قميته . - 4مراعاة نظري . - 3التفااًت . - 2اإطنااًب ، وقدره . - 1

 تشبهياً ، وبني رس جامهل . - 6حمس ناً يعطي جرساً موس يقياً  . - 5

نشائياً ، وبني غرضه  - 7  .أأسلواًب اإ

 أأهواه( ؟ -يهبا أأو ببعض مفرداهتا )هواي ماذا أأفاد تكرار )أأهواك( بنفس ترك   -)هـ( 

 عالم يدل وجود املسجد واملعبد جبوار بعضهام البعض يف الوطن ؟ -)و( 

 برزت يف النص بعض مالمح مدرسة الشاعر الرومانتيكية . وحض ذكل . -)ز( 

--------------------------------------------------------------------- 

 :  3س  

هْيُل ََّي َوَطيِن هَْما امَ  - 15 ْؤََّي  -بَِك أَنَْت  - 16ْستَبَده الل ُدهُ  -اَكلرُّ   نُبَد ِ

آَِن ، اِبلأْزَهاِر ، اِبَلمْعَار - 17 ُصُده - 18 بـِهََواَك ، اِبلُشْطأ اِر حَنْ َِ  ِمثَْل النه

ِقُ  - 19 ْيِمَك الهَايِف نَُمز  ِقُهُ  - 20 هُ ِبنَس ِ ايِف حُنَر   َوِبَمْوِجَك الصه

نشائك  -)أأ(  ْيِ " ومجع " الرؤَّي " يف ثالث مجل من اإ  هات معىن " اْستَبَده " ومضاد " نَس ِ

 ما العهد اَلي يقدمه الشاعر  للوطن عىل لسان أأبنائه ؟ -)ب( 

 تلفني .حمس نني بديعيني خم  - 2.  تشبهياً  - 1: اس تخرج من السطور السابقة -)جـ( 

 يناً قميته أأسلواًب للقْص مب  - 4ني رس جاملها عني من السطر الأول س / ص ، وب - 3

آَِن ، اِبلأْزَهاِر ، اِبَلمْعَار .. -)د(  ُصُده( ؟ عالَم يدل التعبري بـ)بـِهََواَك ، اِبلُشْطأ  حَنْ

ُدُه  -)هـ(  ُدُه[ ؟ ومل -أأهيام أأمجل : ]بَِك أَنَْت نُبَد ِ  اذا ؟ بَِك نُبَد ِ

 ية( يف النص ؟هل حتققت الوحدة الفنية )العضو  -)و( 

-------------------------------------------- 

 :  4س  

ُريِن  - 21   َوبلُِك ِ َطرْي فَوَق َراِبيٍَة اِبحلُِّب نَْغَمتُُه تَُعط ِ

 َوبلُِك ِ كَف ٍ أأْوقََدْت ِمْصبَاََحَا قَبَساً أأَماَم ُخَطاكْ  - 22

 ِلَشْمِس عاُلكْ َوبلُِك ِ َخْطٍو يَْغرُِس الآَماَل َصاِعَدًة  - 23

ٍء فَوَق أأْرِضَك ، حْتَت ِظل ِ مَسَاكْ  - 24  َوبلُِك ِ يَشْ

 ابلنهاِس ، اِبلآَجاِل ، ََّي َوَطيِن  - 25

  ملا ييل :0ختري الصواب  -)أأ( 

  االإحياء والبعث( -املهاجرادليوان  -محمود حسن اإسامعيل من شعراء مدرسة)أأبول و  -

  لك ما س بق( -أأروض  -أأراِض  -ضون " أأرض " مجعها : )أَرْ  -         

  نيس( -نِس  -نوس  -" الناس " مادهتا : )أأنس  -         

  املس تقبل( -االإرصار  -الأعامر  -" الآجال " مرادفها : )الأموال  -         

أأت  -أأخفت  -ت " أأوقَدت " مضادها : )أأضعف -            أأطفأأت( -هد 

 امته فرض واجب . وحض .حرية الوطن واحلفاظ عىل كر  -)ب( 

 ما مدى تأأثر الشاعر بنشأأته يف الريف ؟ -)جـ( 

 : اس تخرج من السطور السابقة -)د( 

 جمازاً مرساًل ، وبني رس جامهل . - 2.  مراعاة نظري - 1

 ني رس جامهل .تشبهياً ، وب - 4صورة فهيا تراسل للحواس .  - 3

نشائياً ، و  -6حمس ناً بديعياً .  - 5  بني غرضه .أأسلواًب اإ

آثره الشاعر يف السطور السابقة ؟ وملاذا ؟ -)هـ(    ما الأسلوب اَلي أ
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 الكَفَِن(  -)الأْعَراِس  -1حدد نوع احملسن البديعي فامي يأأيت : -)جـ( 

 الأْعَراِس( . -)َزغَارِِد  - 2. 

 خليال فامي يأأيت ؟ وما رس جامهل ؟ما نوع ا -)د( 

ُدُه()َوبلُِك ِ غَْضبَِتنَ  - 2 )الليل( . -1   .  ا .. نُبَد ِ

  ما أأسلحة املقاومة اليت قدهما الشاعر ملقاومة احملن اليت هتامج الوطن ؟ -)هـ( 

 علل : حرص الشاعر عىل بداية وختام قصيدته بـ)َّي وطين( ؟ -)و( 

 ؟ و اليت ظهرت يف هذا النصما سامت مدرسة أأبول    -)ز( 

    م 2017امتحان ادلور الأول 
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ُصُده  َمهَْما - 28 ، اِبلكَفَِن        بَِزغَارِِد الأْعَراِس  - 27         هْيُل .. حَنْ  تََماَدى الل

الصورة يف قوهل " الليل )أأ(    اس تعارة مكنية     )ب(  اس تعارة تْصحيية      )ج(  نوع  - 1

 جناس      )د(   كناية  

 النداء  َّي وطين  أأفاد : )أأ(  التأأكيد )ب(  الرتغيب )ج( التعجب )د(   التعظي - 2
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 علل : أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط : - 4

 حتققت الوحدة الفنية لهذه القصيدة . -)أأ(    

عند محمود حسن اإسامعيل  الصورة الشعريةيف النص ، كام متزي مفهوم  الوطنمتزي مفهوم  -)ب(   

 مدرس ته .عن غريه من شعراء 

    م 2017امتحان املتفوقني 

رْيِ أأْعزِفُُه َويَْعزِفيُِن  - 3ى ِفتيَن ََّي لُكه َما تروى ِبِه َشفَُة الهَوَ  - 2 ََّي لُكه  - 4ََّي لُكه لَْحٍن يِف لَهَاِة الطه

ِْر أأمْسَُعُه يُنَاِِغُيِن َويُْطرِبيُِن   َصْفٍق بنَْيَ َمْوجِ الَّنه

ْعيَانِ ََّي لُكه َشْدٍو مِ  - 5  فَْوَق الُعْشِب يَْسَحُريِن  ْن ُخَطا الرُّ

َرًة َوَهنَْت  - 6 ْهِر َوِِهَ  ََّي ََصْ ُح ادله ْهر  -ِرََّيْ  لَْم هَتِنِ  -ادله

بيات ختري أأدق اإجابة  -)أأ(   فامي يأأيت : 0يف ضوء فهمك لس ياق الأ

 ضعفت( .  -انطفأأت  -أأظلمت  -مرادف " وهنت " : )خف ت  - 1

 املرعى( . -الرعية  -الراعي  -)الراعية  لرعيان " :مفرد " ا - 2

" يف السطر الثاين مفردات تشري اإىل مسميات من عامل الأصوات " . حدد هذه املفردات  -)ب( 

 مبيناً أأثرها ادلاليل .

 ما نوع اخليال يف قول الشاعر : )َّي لك شدو( ؟ وما رس جامهل  ؟ - 1 -)جـ(  

الكنيسة حدد مستني  -ة تمتثل أأمه سامت مدرسة أأبول و سطر السابقيف الأ   - 2                

براهي أأصالن  نورت اإ
مبابة يقضون سهراهتم طوال  : 1س  ُْر مكشوفاً للِعيَان ، وزمان ، اكن أأهايل اإ )زَمان ، اكن الَّنه

شهر رمضان عىل طول شاطئه املمتد ... ، يغادرون احلواري ومه حيملون احلْص والأواين ، 

 ، ومه يتسامرون ويرشبون الشاي ، وجيمعون حواجئهم ساعة السحور ويعودون(  الد يلعبونالأو

 ما مرادف " مكشوفاً " ؟ وما مجع " زمان " ؟ وما مفرد " حواجئهم " ؟ -)أأ( 

مبابة قدمياً ؟ -)ب(   كيف اكن حال هنر النيل وأأهايل اإ

 ما اَلي أأراد الاكتب أأن يؤكده يف هذا النص ؟ -)جـ( 

 خليال يف : )يغادرون احلواري( ؟ وما رس جامهل ؟نوع ا ما -)د( 

 هات من الفقرة : حمس نني بديعيني خمتلفني ، وبني رس جامهلام . -)هـ( 

  مَب يويح التعبري بـ)مه يتسامرون ويرشبون الشاي( ؟ -)و( 

 بداية الاكتب بلكمة )زمان( ، مث تكرارها بعد ذكل . -)ز( 

--------------------------------- 

: )اكنت عائةل العم منصور املس يحي جتاورَن َسواء يف البيت أأو يف قعدة الشاطئ . واكنوا  2س 

يسامهون يف القروش القليةل اليت جيمعها الأوالد من أأجل تزيني احلارة وال يفطرون اإال مع الآذان . 

ن ونتبادل محلها اإىل الفر  عك والبسكويت والغريبة ،وكنا نتبادل أألواح الصاج اليت نرص علهيا الك

 القريب ، ونظل حىت الصباح حيث يعود لك منا بأألواحه ، ونتبادل الزَّيرة يوم العيد( .

  ملا ييل :0ختري الصواب  -)أأ( 

 يسارعون( . -يشاركون  -يقدرون  -مرادف " يسامهون " : )مينحون  -    

 .    صواحب( -أأصابيح  -أأصباح  -مجع " الصباح " : )صبايح  -    

 تعادينا(  .   -هتجرَن  -تفارقنا  -مضاد " جتاورَن " : )تبتعد عنا  -    

 تتجىل مظاهر الوحدة الوطنية يف الفقرة أأروع جتٍل . وحض ذكل . -)ب( 

 ما دالةل مشاركة عائةل العم منصور املس يحي يف تزيني احلارة ؟ -)جـ( 

 سلوب ؟ وما غرضه ؟لأذان ( . ما نوع هذا الأ )ال يفطرون اإال مع ا -)د( 

 وحض امجلال يف قول الاكتب " تزيني احلارة " ؟  - 1    -)هـ( 

 عالم يدل تعبري الاكتب : )عائةل العم منصور املس يحي .. يسامهون يف القروش القليةل(   -2

 اجلار منصور[ ؟ وملاذا ؟ -أأهيم أأقوى يف أأداء املعىن : ]العم منصور   - 3

 ماً فنياً دقيقاً . وحض ، وبني غرضه احلياة املعارصة اس تخدا اس تخدم الاكتب لغة -)و( 

--------------------------------------------------------- 

التعبري الأول أأقوى ]العم منصور[ ؛ لأن فيه تأأكيد عىل محميية العالقة وقوة الروابط اليت  - 3    

جتمع بني االإخوة  ملس يحي كرابطة ادلم اليتفكأن العالقة مع اجلار اتربط بني عنْصي الأمة ، 

ابلفعل فلقد جاء بلكامت من لغة احلياة املعارصة مثل : أألواح الصاج .. الكعك  -الأشقاء . )و( 

 والبسكويت والغريبة ؛ وذكل ملزيد من الواقعية ، وجلعل لغة القصة قريبة اإىل قلب القارئ .

 من أأهايل املنطقة ، صورة كريت ، وذاكرة أأبناء جييلتكل الأَّيم التصاقاً بذا: )من أأكرث صور  3س 

انتظارَن مدفع االإفطار عىل شاطئ الَّنر . كنا نتجمع عرشات الأوالد عىل احلافة . واكن الشاطئ 

املمتد ينُّتيي ابحنناءة حتت كوبري اإمبابة الكبري وداخل هذه الاحنناءة اكن مدفع رمضان الرابض ال 

عيوننا مصوبة يف ترقب عرب الَّنر اإىل نظر اإىل هناك ، بل اكنت منه يشء . َلكل مل نكن ن يبني 

مبىن ش به خمتٍف وراء الأجشار ، هناك يف يح الزماكل . ويكون الَّنر طاحفاً واملاء مثقاًل بطميه 

 الفوار . وتكون ادلنيا صيفاً ، والبلح الأمحر طلع( .

  :فامي يأأيت 0 أأدق اإجابة يف ضوء فهمك لس ياق الفقرة ختري -)أأ( 

 كرثة السمك(  -حرارة اجلو  -الفيضان  -يكون الَّنر طاحفاً " كناية عن : )التلوث   1

 يتوارى( . -يتخفى  -يبتعد  -مضاد " يبني " : )ينخفض   - 2    

 الشارع( . -الطرف  -احلارة  -مرادف " احلافة " : )احلادة   - 3    

 الكثف( .   -كثائف ال  -الكثاف  -)الكثايف  مجع " الكثيف " :  - 4    

الَم اكنوا ينظرون ؟ -)ب(   ملاذا اكن عرشات الأوالد يتجمعون عىل احلافة ؟ واإ

 )عيوننا مصوبة(  -ما دالةل التعبري بـ)من أأكرث صور تكل الأَّيم التصاقاً بذاكريت(  -)جـ( 

 . مرساًل ، وبني رس جامهل جمازاً  - 2اإطنااًب ، وقدره . - 1: اس تخرج من الفقرة -)د( 

 . كناية - 4أأسلواًب للقْص ، وبني غرضه البالغي . - 3

 س / م ، وبني رس جاملها . - 5

  ؟ ما مدى ارتباط عنوان القصة مبضموهنا -)هـ( 

 ما سامت القصة القصرية من خالل فهمك لهذه القصة ؟ -)و( 

  ؟ ما الاجتاه الفكري للاكتب كام فهمت من القصة -)ز( 

---------------------------------------- 

: )وتظل عيوننا معلقة بذكل املبىن ش به اخملتفي . جفأأة ، تضاء نوافذه النحيةل املتباعدة عرب  4س 

« . لكنيسة نورتالكنيسة نورت .. ا»الفروع والأغصان . حينئذ هنلل مجيعاً ، يف غناء موقع : 

ض عند احنناءة الَّنر طلقة قوية لها ومع ذكل النور احملمر يف النوافذ والغناء ، يطلق املدفع الراب

ى دخاهنا الكثيف الأبيض وهو يغادر خمبأأه ، صدى . حينئذ منيل بأأجسادَن اإىل هناك ، ونر 

 ويروح يرسح كثيفاً عىل سطح املاء( .

 -الكثيف " ، ومضاد " معلقة  -يف س ياقها : هات مرادف " الرابض  من خالل فهمك معاين اللكامت -)أأ( 

 يف الفقرة السابقة ترقب وفرحة وغناء . وحض .  -)ب( النحيةل " .  -ومجع " صدى  املتباعدة " ،

 عبارة تدل عىل الرتقب والانتظار والتلهف. - 2اإطنااًب ، وقدره . - 1: اس تخرج من الفقرة -)جـ( 

 . جمازاً مرسالً  - 4  ، وبني غرضه البالغي .أأسلواًب للقْص - 3

 الكنيسة نورت .  - 2حينئذ هنلل مجيعاً .  - 1 تية :اذكر دالةل التعبريات الآ  -)د( 

  ؟ ما مدى ارتباط عنوان القصة مبضموهنا -)هـ( 

-------------------------------- 

ب وأأَن سأألته عن امس تكل : )والصديق اإدوار اخلراط اتصل يقول : لك س نة وأأنت طي 5س 

مبابة زمان وهو قا ل اإن الزماكل حيث يقي ال يوجد هبا اإال الكنيسة اليت اكن ميكن رؤيُّتا من اإ

 د أأراها قال رمبا اإن املباين جحبُّتا( كنيسة العذراء ابملرعشيل .. قلت مل أأع

  ختري الصواب مما بني الأقواس ملا ييل : -)أأ( 

 أأخفُّتا( . -اعتلُّتا  -واهجُّتا  -نا : )منعُّتا " جحبُّتا " معناها ه  -     

 ر(  .  عُذُ  -عواذر  -عذرَّيت  -)عذارى " العذراء " مجعها :  -       

 جوجل(  -كرافت  -كفافيس  -حصل الاكتب عىل جائزة دولية يه جائزة : )نوبل   -

مبابة  -)قْص الشوق  من رواَّيت الاكتب  :   عصافري احلرية(  -ماكل احلزين  -ليايل اإ

 ما مدى ارتباط القصة بقي اجملمتع وأأعرافه ؟ دلل .  -)ب( 

 - 3حمس ناً بديعياً ، وبني قميته . - 2 كناية . - 1قرة :خرج من الفاس ت -)جـ( 

 أأسلواًب للقْص ، وبني غرضه البالغي .

 ر يف القصة القصرية ؟ وما مغزى احلوار يف الفقرة ما ادلور اَلي يؤديه احلوا -)د( 

أأصالن الأدب ما أأشهر الأعامل الروائية والقصصية اليت أأثري هبا الاكتب الراحل اإبراهي  -)هـ( 

 العريب ؟

     م 2017امتحان ادلور الثاين 

ْرُ  " زَمان ، اكن مبابة يقضون سهرا الَّنه هتم طوال شهر مكشوفاً للِعيَان ، وزمان ، اكن أأهايل اإ

رمضان عىل طول شاطئه املمتد ... ، يغادرون احلواري ومه حيملون احلْص والأواين ، الأوالد 

ون الشاي ، وجيمعون حواجئهم ساعة السحور ويعودون . يلعبون ، ومه يتسامرون ويرشب

امهون نوا يسعائةل العم منصور املس يحي جتاورَن َسواء يف البيت أأو يف قعدة الشاطئ . واك اكنت

 " .  يف القروش القليةل اليت جيمعها الأوالد من أأجل تزيني احلارة وال يفطرون اإال مع الآذان ..

 ت مضاد " مكشوفاً ها - 3هات مفرد " احلْص " . - 2هات معىن " حواجئهم " . - 1

ف الاكتب لكمة "  - 4  . وحض ذكل . " مبا يناسب مغزى قصته زمانوظ 

 منصور[ ؟ وملاذا ؟ اجلار - منصور أأمجل : ]العم أأهيام  - 5

نسانية واملاكنية ؛ ليجسد عراقة وعظمة الوحدة  - 6 دلل عىل براعة الاكتب يف توظيفه املشاركة االإ

 لوطنية . ا

 اس تنتج زمن أأحداث القصة ، مدلاًل عىل ذكل .  - 7

 : اس تخرج من الفقرة السابقة : أأجب عن )أأ( أأو )ب(  فقط - 8

 )أأ( ما يويح ابحملبة واملودة بني املسمل واملس يحي . 

مبابة ابلنيل .   )ب( ما يدل عىل ارتباط أأهايل اإ

      م 2017امتحان املتفوقني 

اورَن َسواء يف البيت أأو يف قعدة الشاطئ . واكنوا يسامهون منصور املس يحي جت " اكنت عائةل العم

القليةل اليت جيمعها الأوالد من أأجل تزيني احلارة وال يفطرون اإال مع الآذان . وكنا يف القروش 

 نتبادل أألواح الصاج اليت نرص علهيا الكعك والبسكويت والغريبة  .. " .

 0ة لسابقة ختري االإجابة الصحيحيف ضوء فهمك الفقرة ا -)أأ( 

 أأسواء(  -مساوئ  -متساوون  -)أأسوَّيء  مجع " سواء " : - 1    

 الاس تئناف(  -العقيب  -الرتتيب  -تعدد العطف يفيد : )التنوع  - 2    

 ما مدى ارتباط عنوان النص مبضموهنا ؟ -)ب( 

 رون اإال مع الآذان " ما وس يةل القْص البالغي يف قول الاكتب : " ال يفط - 1 -)جـ( 

 اولها يف القصة .اقرتح فكرة أأخرى اكن ميكن تن - 2

    م 2018امتحان املتفوقني 

" اكنت عائةل العم منصور املس يحي جتاورَن َسواء يف البيت أأو يف قعدة الشاطئ . واكنوا يسامهون 

 اإال مع الآذان يف القروش القليةل اليت جيمعها الأوالد من أأجل تزيني احلارة وال يفطرون 

 اورَن " .هات معىن " تزيني " ، ومقابل " جت -)أأ( 
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 عرب  عن مظاهر الوحدة الوطنية كام فهمت من الفقرة . -)ب( 

 وحض امجلال يف : " ال يفطرون اإال مع الآذان " ؟ -)جـ( 

 ما مدى ارتباط عنوان النص مبضموهنا ؟ -)د( 

     م 2018امتحان ادلور الثاين 

من أأهايل املنطقة ، صورة َّيم التصاقاً بذاكريت ، وذاكرة أأبناء جييل صور تكل الأ " من أأكرث 

انتظارَن مدفع االإفطار عىل شاطئ الَّنر . كنا نتجمع عرشات الأوالد عىل احلافة . واكن الشاطئ 

املمتد ينُّتيي ابحنناءة حتت كوبري اإمبابة الكبري وداخل هذه الاحنناءة اكن مدفع رمضان الرابض ال 

 بني منه يشء ي 

  يبنيهات معىن لكمة "  - 3. احنناءةهات مضاد لكمة "  - 2 احلافةهات مجع لكمة "  1

 عكست الفقرة السابقة مشاهد ال تاكد تفارق ذاكرة الاكتب وذاكرة أأبناء جيِل . وحضها  - 4

 وحض  ما يويح به قول الاكتب : " أأكرث الصور التصاقاً بذاكريت " .  - 5

 لبالغية من التقدمي يف امجلةل نتظارَن " . بني القمية ا ... صورة ا" من أأكرث - 6

 دلل عىل ارتباط هذه القصة بقي اجملمتع وأأعرافه .  - 7

 : عللأأجب عن )أأ( أأو )ب(  فقط :   - 8

 )أأ( حيمل عنوان القصة " الكنيسة نورت " رساةل القاص .           

م  )ب( سأأل الاكتب صديقه " اإدوار اخلراط "  بابة زمان ، عن امس الكنيسة اليت اكن يراها من اإ

 ومل يعد يراها الآن .

 من أأنت َّينفس
 : 1س

ْن َرأَيِْت الْبَْحَر يَْطغَى الَْمْوُج ِفيِه ويَثُورْ  - 1
ِ
ُخورْ  - 2ا  - 3أَو مَسْعِت الْبَْحَر يَْبِِك ِعنَْد أَقَْداِم الصُّ

ِبَس الَْموْ  َراِجعاً ِمنْك  - 5الْبَْحَر َحىت  يَْسَمَع الْبَْحُر َزِفرَيهْ وتُنَايج  - 4ُج َهديَرهْ تْرقُِِب الَْمْوَج اإىَل أَْن حَيْ

لَْيه
ِ
 َهل ِمَن اْلَْمَواج ِجئِْت؟ - 6 ا

  ملا ييل :0ختري الصواب  -)أأ( 

  االإحياء والبعث( -املهاجر  -ادليوان  -ميخائيل نَِعمية من شعراء مدرسة : )أأبول و  -  

  أأحبر( -بواحر  -حباير  -البحر " مجعها : )حبائر "  -         

  حتققِت( -تقدمِت  -أأتيِت  -املقصود بـ" جئت " : )خلقِت  -         

  ماءه( -عنفه  -صوته  -" هديره " مرادفها : )شدته  -         

  يوافق( -يقبل  -يرىض  -"  يَثُور " مضادها : )يسكن  -         

 رية الشاعر . وحض .تظهر الأبيات ح -)ب( 

 ما اَلي اكن يشغل ابل شاعرَن وابل أأغلب شعراء املهاجر ؟ -)جـ( 

 . حمس نني بديعيني خمتلفني - 1: اس تخرج من املقطوعة السابقة -)د( 

 . رس جاملها س / م ، وبني - 4أأسلوب قْص . - 3كناية ، وبني رس جاملها . - 2

 .ربع مرات يف املقطوعة السابقة تكرار الشاعر للكمة )البحر( أأ  علل : -)هـ( 

 ------------------------------------: 2س

عَْد يَْدِوي بنَْيَ َطيهات الغََمـامْ  - 7 المْ  - 8اإْن مَسِْعِت الره ْيفُُه َجيَْش الظه ي س َ ِِ َق يَْفِر  - 9أأو َرأَيِْت الرَبْ

لَـى أَْن ختَْ  َق اإ عُْد لَِكْن اَتِر ويَ  - 10َطِفي ِمنُْه لََظاهْ تَْرُصِدي الرَبْ َهْل ِمَن  - 11اكً ِفيِك َصَداْه  كُفه الره

ق انْفََصلِْت؟ عِْد احْنََدْرِت ؟ - 12 الرَبْ  أَْم َمَع الره

آخذاً  -هيدر( ، ولكمة مضادها )هبطِت  -لهيب  -هات من السطور لكمة مبعىن )ُحسام  -)أأ(   -أ

 خارج( .

 . وحض .   ليدية مضموًَن وقالباً )شالًك(ت تكل القصيدة عن القصيدة التق اختلف -)ب( 

 علل : اس تخدام الشاعر أأسلوب اخلطاب مع النفس . -)جـ( 

 عني يف السطور السابقة س / ص ووحضها ، وحمس ناً يقوى املعىن. -)د( 

الالت البالغية اس تخدم الشاعر أأسلوب اس تفهام يف السطور السابقة . مفا هو ؟ وما ادل -)هـ( 

 اليت حيملها ؟

 --------------------------: 3س

لَْج َعْن ُروِس اجلبَالْ  - 13 َِ حيَ تُْذرِي الثه ِ  اإْن َرأَيِْت الر 

اللْ  - 14  ِ ََج بنَْيَ الت ِ حيَ تَْعـِوي يِف ادلُّ ِ  أأو مَسْعـِت الر 

حيُ وتَْبقَـْي ابْشِتيَاٍق َصاِغيهْ  - 15  قَاِصيهْ  ِديـِك ولَكــِْن أأنِْت َعين ِ وأَُنَ  - 16تَْسكُُن الر 

ِت ؟ - 18ِفـي ُمِحيطٍ ال أََراْه  - 17 حِي ُودِلْ ِ  َهْل ِمَن الر 

 هات معىن " تذري " ، ومضاد " قاصية " ، ومفرد " ادلَج "  -)أأ( 

كيف حاول الشاعر أأن يدفع عن عقِل حريته الشديدة يف معرفة حقيقة النفس يف املقطوعة  -)ب( 

 ؟ السابقة

 اً بديعياً ، وبني فائدته .قة اإجيازاً ، وقدره ، وحمس نعني يف السطور الساب -)جـ( 

وحض دالةل لكمة " صاغية " يف موضعها ، مث بني قمية التقدمي يف قوهل " لَكــِْن أأنِْت َعين ِ  -)د( 

 قَاِصيْه 

 مب ميتاز شعر ميخائيل نَِعمية ؟ -)هـ( 

 --------------------------------: 4س

َ اإْن َرأَيِْت الفَجْ  - 19 ُسومْ  - 20نْيَ النُُّجوْم َر يَْمِِش ِخلَْسًة ب ِي ابلرُّ ـ  هْيِل املَُول ـي ُجبـ َة الل  - 21ويُوش ِ

لَْيْه   ٍ َهبَطَ الَْويْحُ عَلَْيهْ  - 22يَْسَمُع الفَْجُر اْبُّتَاالً َصاعداً ِمنْك اإ ِي كَنَِبـي  ــر  خُبُضوعٍ  - 23وخَتِ

 نْبَثَْقِت؟ِمَن الْفَْجر ا َهلْ  - 24  َجاثـِيَهْ 

 ملا ييل : 0ختري الصواب  -)أأ( 

الرابطة  -الرابطة القلمية  -انضم ميخائيل نَِعمية يف أأمرياك اإىل : )العصبة الأندلس ية  -         

 الرابطة الشامية(  -العلمية 

 جبوات(  -ِجبَاب  -جوائب  -" جبة " مجعها : )جبائب  -          

بداع  املقصود بـ" الويح " -          لهام(  -الاعتقاد  -املوهبة  -: )االإ  االإ

 اعتدلِت(  -اس تقمِت  -اندفعِت  -" انبثقِت " مرادفها : )انطلقِت  -         

 املقبل(  -املرتِض  -املفصول  -"  املويل  " مضادها : )الشجاع  -         

ليه الشاعر من ع  -)ب(  بحث عن حقيقة النفس نارص الطبيعة يف رحةل ال ما العنْص اَلي اجته اإ

  وصفه وهو خياطب نفسه ؟؟ ومبَ 

 - 3اإطنااًب ، وقدره  - 2صورة ممتدة ، ووحضها . - 1اس تخرج من املقطوعة السابقة : -)جـ( 

 حمس نني بديعيني خمتلفني . - 4تشبهياً ، وبني رس جامهل .

ـي( ؟  -ختري  -مب تويح هذه اللكامت : )ابُّتاالً  -)د(   يُوش ِ

 نقدي اترخيي . وحضه مبيناً معين ذكل الس ياق .صيدة س ياق للق  -)هـ( 

--------------------- 

 : 5س

ْمَس يِف ِحْضِن املَِياِه الزهاِخَرهْ  - 25  تَْرُمُق اَلْرَض وَما ِفهيَا ِبَعنْيٍ َساِحَرهْ  - 26اإْن َرأَيِْت الشه

ُّتَِ  - 27 ْمُس وقَلِْب يَش ْ  ْن أَنِْت يَْقـَظى تَْرقُِبيـنْ وتَنَـاُم اَلْرُض لَكِ  - 28يي لو هَتَْجِعنيْ هَتَْجُع الشه

ْمِس البَعيـْد  - 29 ْمِس َهَبْطِت؟ - 30َمْضِجـَع الشه  َهْل ِمَن الشه

 ملا ييل : 0ختري الصواب  -)أأ( 

 يت( تأأمال -الغرابل  -عرفُت هللا  -من أأبرز كتب ميخائيل نَِعمية : )حقيقة النفس  -  

 لك ما س بق(  -أأروض  -أأراٍض  - " مجعها : )أأَرضون " الأرض -         

ْمُس " : )تغيب  -           تسرتحي(  -تنام  -ترشق  -املقصود بـ" هَتَْجُع الشه

 مشاعري(  -رويح  -فؤادي  -" قلِب " مرادفها : )لُِب   -         

 ( غافةل -منتهبة  -مرتاخية  -"  يَْقـَظى " مضادها : )متاكسةل  -         

 خاطب الشاعر نفسه بعد أأن رأأى عنْصاً جديداً من الطبيعة . وحض ماذا قال  -)ب( 

 حمس ناً بديعياً .  - 2  جمازاً مرساًل ، وبني رس جامهل  - 1اس تخرج من السطور السابقة : -)جـ( 

اِخَرْه " رس -)د(  ْمَس يِف ِحْضِن امِليَاِه الزه  جامهل  بني  نوع اخليال يف قول الشاعر " الشه

 ملاذا حرص الشاعر عىل ذكر عنارص كثرية من  الطبيعة  ؟   -)هـ( 

 -----------------------------: 6س

َداَح بنَْيَ الَيامَسنْي   - 31 يَْسكُُب اَللَْحـاَن ََنراً يِف قُلُـوِب  - 32اإْن مَسْعـِت الُبلْبـُـَل الصه

ي ُحـْزًَن وَشْوقاً  - 33الَعاِشقنيْ  ِِ نَـا الُبلُْبِل ِفـي  - 34والهَـَوى َعنِْك بَعيدْ  تَلْتَظِ ِِ فَاْخرِبييِن َهـْل غِ

هْيِل يُعي لَْيك     - 35دْ الل  َهـْل ِمَن اَللَْحاِن أأنِت؟  - 6-ِذْكــَر َماضيـك اإ

ي " ، ومضاد " شوقاً " ، ومجع " الهوى " يف ثالث مجل من هات معىن  -)أأ(  ِِ " تَلْتَظِ

نشائك   اإ

 نفس الشاعر يف املقطوعة السابقة ؟ ت الطبيعة عىلكيف أأثر  -)ب( 

 عالَم يدل تتابع الاس تفهامات بـ)هل( طوال القصيدة ؟ -)جـ( 

 صورة مركبة ، ووحضها . - 1: اس تخرج من املقطوعة السابقة -)د( 

نشائيني ، وبني رس جامهلام .أأس - 2  لوبني اإ

ي ُحـْزًَن وَشْوقاً( مبا  -)هـ(  ِِ   قبلها ؟ وما قمية تنكري )ََنراً( ؟ما عالقة )تَلْتَظِ

 ------------------------------------: 7س

يِه نَْفِِس! أَنِْت لَْحٌن يِفَ قَْد َرنه َصَداهْ  - 37  عٍ ال أََراهْ وقهــَعْتـِك يـَـُد َخالٍق بَِديْ  - 38اإ

ٌر ، - 39  أأنِت ريـٌح ، ونَسيـٌم ، أَنِْت َمْوٌج ، أَنِْت حَبْ

هَلْ !  - 41نِت َرْعـٌد ، أأنِت لَْيٌل، أأنِت فَْجـٌر ،بَْرٌق ، أأ أأنِت  - 40  أأنِت فَْيٌض مْن اإ

 ملا ييل : 0ختري الصواب  -)أأ( 

 االإميان ابهلل(  -الطبيعة  -الاهتداء  -)احلرية  الشاعر يف ختام القصيدة وصل اإىل : -  

  لك ما س بق( -برائق  -بروق  -" برق " مجعها : )أأبراق  -         

 لك ما س بق( -أأمر  -مضارع  -" اإيه " امس فعل : )ماٍض  -         

 تقابُِل(  -تردُّده  -اهزتازه  -" صداه " مرادفها : )متايُِل  -         

 ضعف(  -تشويه  -نقطة  -فيض " مضادها : )غيض   " -         

 ما اَلي اكتشفه الشاعر يف الَّناية ؟  -)ب( 

  القصة القصرية . وحض ذكل .ؤدي دور حلظة التنوير يفاملقطع السابع ي -)جـ( 

 يـَـُد َخالٍق(  ؟  -)أَنِْت َمْوٌج  ما نوع اخليال ؟ وما رس جامهل يف : -)د( 

ميثل النص مدرسة من مدارس الشعر يف العْص احلديث . ما هذه املدرسة ؟ وماذا يف  -)هـ( 

 النص من سامهتا ؟

      م 2017امتحان ادلور الثاين    

عَْد يَْدِوي بنَْيَ َطيهات الغََمـاْم   - َ  -اإْن مَسِْعِت الره َق ي المْ أأو َرأَيِْت الرَبْ ْيفُُه َجيَْش الظه ي س َ ِِ  -ْفِر

َطِفي ِمنُْه لََظاْه    لَـى أَْن خَتْ َق اإ عُْد لَِكْن اَتراِكً ِفيِك َصَداْه  -تَْرُصِدي الرَبْ ق  -ويَكُفه الره َهْل ِمَن الرَبْ

عِْد احْنََدْرِت ؟ -       َصلِْت؟انْفَ   أَْم َمَع الره

 )د(   خيرج     سح   )ج(  يشقمرادف " يفري " )أأ(  يلمع   )ب(  مي  - 1

 مجع " صدى ": )أأ(   أأصداء  )ب( صداة  )ج(   صواٍد    )د(    صدء - 2

وحض ذكل .  " خاطب الشاعر نفسه يف املقطع السابق ؛ ليدفع عن عقِل احلرية والشك " . - 3

 أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط :  - 4

    وحض  اخليال ونوعه يف : " طيات الغامم " . -)أأ(    

حدد الغرض البالغي من الاس تفهام ، وما حيمِل من معىن يف قوهل : " َهْل ِمَن  -)ب(   

ق انْفََصلِْت ؟ " .   الرَبْ

      م 2017امتحان السودان  ادلور الأول  

َ  اإْن مَسِْعتِ   عَْد ي المْ  -ْدِوي بنَْيَ َطيهات الغََمـاْم الره ْيفُُه َجيَْش الظه ي س َ ِِ َق يَْفِر  -أأو َرأَيِْت الرَبْ

َطِفي ِمنُْه لََظاْه  لَـى أَْن خَتْ َق اإ عُْد لَِكْن اَتراِكً ِفيِك َصَداهْ  -تَْرُصِدي الرَبْ  ويَكُفه الره

ق انْفَ  -         عِْد احْنََدْرِت ؟ أَمْ  -             َصلِْت؟َهْل ِمَن الرَبْ  َمَع الره

 0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ، ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ(  

 الغاممة( -الغم  -الغمة  -مفرد " الغامم " : )االإغامءة  - 1    

 الربقيات(  -الربوق  -الأابرق  -مجع " الربق " : )البوارق  - 2    

 أأرسعِت(  -مشيِت  -علوِت  -ِت درت "  : )وقفمضاد " احن - 3    

 " يف هذا املقطع يطبع لك من الرعد والربق أأثراً قوًَّي يف نفس الشاعر " . وحض  - 1-)ب( 

 ما الغرض البالغي من الاس تفهام يف املقطوعة السابقة ؟ - 2

 م " .وح اللون البياين ورس جامهل يف قول الشاعر : " جيش الظال -)جـ( 

 ادر املوس يقى يف الأسطر الشعرية السابقة .وحض مص -)د( 

      م 2018امتحان ادلور الأول    

ُسومْ    اإْن َرأَيِْت الفَْجَر يَْمِِش ِخلَْسًة بنَْيَ النُُّجومْ  ِي ابلرُّ ـ  هْيِل املَُول ـي ُجبـ َة الل  و يُوش ِ

ِ يَْسَمُع الفَْجُر اْبُّتَاالً َصاعداً ِمنْك  ــر  لَْيْه   وخَتِ ٍ َهبَطَ اإ   الَْويْحُ عَلَْيهْ ي كَنَِبـي 

 ؟ َهْل ِمَن الْفَْجر انْبَثَْقتِ    خُبُضوعٍ َجاثـَِيهْ 

الصورة اخليالية يف " يويش " :    )أأ( اس تعارة مكنية         )ب( اس تعارة تْصحيية           - 1

 عن موصوف  )ج( تشبيه بليغ          )د( كناية

 د )ب( الزهد يف مذلات احلياة الفخر برتاث الأجدا رض من هذا النص )أأ( الغ -2

 )ج( ادلعوة اإىل التأأمل يف النفس والكون     )د(   عتاب الأحباب ولوهمم       

انتقى الشاعر أألفاظه لوصف حلظات انبثاق الفجر ، وما متلأ به النفوس من روحانية ، وحض  - 3

 ذكل 

 علل : قط :أأجب عن )أأ( أأو )ب( ف - 4

 وان هذه القصيدة مدخاًل جيداً اإىل حتليلها . يًعد عن -)أأ(    

 لهذه القصيدة خصوصيُّتا يف بناهئا اللغوي . -)ب(   

      م 2018امتحان املتفوقني    

ْن َرأَيِْت الْبَْحَر يَْطغَى الَْمْوُج ِفيِه ويَثُوْر   أَو مَسْعِت الَْبْحَر يَْبِِك ِعنَْد أَقْدَ  
ِ
ُخورْ ا  اِم الصُّ

ِبَس الَْمْوُج َهديَرْه   وتُنَايج الْبَْحَر َحىته يَْسَمَع الَْبْحُر َزِفرَيهْ قُِِب ترْ     الَْمْوَج اإىَل أَْن حَيْ

لَْيه     
ِ
 َهل ِمَن اْلَْمَواج ِجئِْت؟  َراِجعاً ِمنِْك ا

 0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ، ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

 تشبيه(  -جماز مرسل  -كناية  -ها : )اس تعارة  " صورة بيانية نوع " البحر يبِك - 1    

 تطلِب(  -تسعي  -تنتظري  -" ترقِب " معناها : )هتمتي  - 2    

 كيف يوحض املقطع السابق تفاعل الشاعر مع الطبيعة ؟ -)ب( 

 ظالم " .وحض اللون البياين ورس جامهل يف قول الشاعر : " جيش ال -)جـ( 

 قطع يطبع لك من الرعد والربق أأثراً قوًَّي يف نفس الشاعر " . وحض يف هذا امل " - 1-)ب( 

 ما الغرض البالغي من الاس تفهام يف املقطوعة السابقة ؟ - 2 

 حتمل القصيدة بعض مالمح التجديد من حيث املضمون . - 1علل :  -)جـ( 

 جاء العنوان بأأسلوب الاس تفهام . - 2

 النسور
  م 2003ول امتحان ادلور  الأ   

 اجلبـال.. أأعايلموقعهـا..يف  ترصــدالرمادي....  الفضاءالنسور الطليقة هامئة..يف 
 تـقـفــز.. والأرانـــبغـدرانـهـا .. بـتـدفـق.. بـخــضــرهتــــااإهنا تتذكر شلك السهول 

ُد نظَرهَتا  يف العشـب مثـل الل ل ..تتذكهرُ   للُمحاِل واجلُوُع حيرُق أأحشاَءها .. فتَُسد ِ
 "  غدران" ، ومفرد "  ترصديف ضوء فهمك للأسطر الشعرية. ضع مرادف "  -)أأ(  

 حتدث الشاعر عَّنام ، وحضهام حمدًدا صفات لك مَّنام. للناس يف احلياة مَّنجان خمتلفان ، -)ب( 

لفاظ ، م  -)جـ(  لفاظ اليت عرب هبا الشاعر اإحياءات ابملعاين اليت أأرادها ، اذكر هذه الأ بينًا ما للأ

 تويح به من معان.

 اكن للتجديد يف البناء الشعري يف املدرسة الواقعية بعض املظاهر ، اذكرها. -)د( 

 نفس السطور السابقة[      م 2010لأول امتحان ادلور  ا[ 

 من خالل فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة   -)أأ( 
 ترقب(  .   -تطلب  -تقبل  -عرف "  هو : )ت ترصدمرادف "    - 1   
 املنخفضات( . -اجلبال    -الصحراوات  -" هو : )الرمال  السهولمضاد  "   - 2   
 اَلهول(  -الضعف  -امخلول  -" هذا التعبري يويح بـ : )الطموح  تسدد نظرهتا للمحال"  - 3  

لفاظ من خالل الأبيات ما العاطفة املس يطرة عىل الشاعر ؟ وما أأثرها يف اختيار الأ   -)ب( 
 السابقة ؟
ز يف الُعْشِب مثَل الل ل " وحض امجلال يف العبارة السابقة ، وبني قميته الفنية " الأرانُب تقف -)جـ( 

. 
 " يف " فتسدد " ؟ وما عالقة هذا القول مبا قبِل  الفاءماذا أأفاد اس تخدام "   -)د( 

 السهولمضاد "   - 2"  :  ترقب  .   صدتر مرادف "    - 1         -:  )أأ(  االإجاابت 

 " هذا التعبري يويح بـ : الطموح   تسدد نظرهتا للمحال 3"  : اجلبال 

  نفس السطور السابقة[    م   2015امتحان ادلور  الثاين[ 

 من خالل فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة   -)أأ( 
 تشري(    -حتدد   -تسجل   -ل "  : )تنق ترصدمرادف "    - 1   
 العاجزة(   -املقيدة   -الضعيفة  -": )البطيئة  الطليقةمضاد  "   - 2   
 غدير(  -غادر   -غادية   -": )غديرة  غدرانمفرد "   - 3   
   -)ب( 
نسان يف احلياة . وحض ذكل بأأسلوبك .  - 1  توحض السطور مَّنجني لالإ
 السطور السابقة ؟ ملضارعة يفالأفعال ا ما قمية اس تخدام  - 2

 وحض اخليال يف قوهل : " النسور " ، وبني قميته الفنية .  -)جـ( 
 اذكر مستني من سامت " املضمون " عند املدرسة الواقعية .  -)د( 

 3: املقيدة .  الطليقةمضاد  "   - 2":حتدد   ترصدمرادف "    - 1-:  )أأ(  االإجاابت -  

  " : غدير غدرانمفرد " 

    م 2005امتحان ادلور  الأول   
 الأرانب  قابعـة يف انتظار املصيـر -يف املضيق العميق  

 املدجـج ابملــوت    تأأكـل أأعشاهبـا ابلفـرار
لـى اجلحــر    ترجف ابخلوف بني الظالل  اإ

 ري االإجابة الصحيحة يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها. خت  -)أأ( 
 اخلائضون(.  -اخلائنون    -انب ": )اخلاملون  * مرادف " الأر     
 تأأمن(.  -تأأسن    -* مضاد " ترجف ": )تأأمل      

 حتدث الشاعر معن ليس هلم طموح من البرش . مفاذا قال ؟  -)ب( 

 املصري املدجج ابملوت " وحض الصورة البيانية يف هذا التعبري ، وبني قميُّتا الفنية. "  -)جـ( 
لهيم " اكتب مما  ونالطاحم"   -)د(  واعون مبا حياك هلم ومبن يرتصدمه ، وابلأسلحة اليت توجه اإ

 حفظت من النص ما يدل عىل املعىن السابق .

 اخلاملون . الأرانبمرادف "  -      -:  )أأ(  االإجاابت :" 

 " : تأأمن ترجفمضاد "  - 

 .  م 2012امتحان ادلور  الثاين   
ِج ابملوِت ..قابعٌة يف انتظ - 24رانُب ..يف املضيِق العميِق الأ  - 23  اِر املصرِي املَدجه
 ترُجُف ابخلَْوِف بنَي الظالْل  - 27اإىل اجلُْحِر .. - 26.تأألُك أأعشاهَبا ابلِفراِر . - 25
ُدها  - 30تعرُف مَْصعَها .. - 29النسوُر الطليقُة يف الأفِق ..  - 28  والعيوَن اليت ترَتَصه
 خلَف الن ِصاْل .. - 32ليت تتعاقَُب ..والن ِصاَل ا - 31
 فامي يأأيت : 0ختري االإجابة الصحيحة   -)أأ( 
 اس تعداد(   -خشوع  -حامسة  -من " قابعة " :  أأهنا ترتقب بـ : ) استسالم  املراد - 1  

 تظهر( -تقي  -تثبت  -" ترجف " مضادها : )تزهو  - 2       
اجلنب  -اخلوف والفزع  - املراقبة واملهامجة -ليقظة واحلذر " ترتصدها " تعبري يدل عىل : )ا - 3  

 والهلع(
 طائفتني من البرش . من هام ؟ وما صفات لك مَّنام ؟وازن الشاعر بني  -)ب( 
 ما نوع اخليال يف لكمة ) النصال ( : ومب يويح ؟ -)جـ( 
اإىل الوراء وال اإىل  النسور الطليقة تثق بنفسها حملقة يف الأفق فرحة بكفاَحا ال تلتفت -)د( 

 كامل .     اخلاملني ولكَّنا تسعى اإىل القمة واإىل حتقيق حمل ال
 اكتب من النص ما يدل عىل ذكل .                   

 االإجاابت   : 

"  ترجف"  - 2" :  أأهنا ترتقب بـ : استسالم  .  )نصف(     قابعةاملراد من "  - 1       -)أأ( 

 املراقبة واملهامجة  .  )نصف( .  ل عىل :" ترتصدها " تعبري يد - 3. مضادها : تأأمن .  )نصف( 

  م 1997امتحان ادلور  الأول   
ُّسوُر الطليقُة يف الأفقِ  -  تَْعلُو وخْتفُق ابلزههو .. -تَْرفَُع هاماهِتاَ وحتل ُِق .. -الن
هوِل .. - را  َوْردَ  -خْبرياهِتا.. تتعقهُب .. -ال تتذكهُر ُخْْضَ السُّ  اَلُّ
ِحيِق .. -  وُحمْلَ المكَاْل .. -يف الفََضاِء السه

 ضع مفرد " اَلرا " ، ومضاد " السحيق " يف مجلتني من تعبريك .  -)أأ(  
 عرب عن مضمون املقطع السابق بأأسلوبك ، مشرياً اإيل ما فيه من رمز .  -)ب( 
 ويح به .بيناً ما تاس تخرج من السطر الشعري الأول صورة مجيةل ، ووحضها م   -)جـ( 

  م  1999امتحان ادلور  الأول        
ُّسوُر الطليقُة يف الأفقِ  -  تَْرفَُع هاماهِتاَ وحتل ُِق .. -الن
هوِل .. -تَْعلُو وخْتفُق ابلزههو .. -  ال تتذكهُر ُخْْضَ السُّ
را -خْبرياهِتا.. تتعقهُب .. - ِحيِق .. -َوْرَد اَلُّ  مْلَ المكَاْل ..وحُ  -يف الفََضاِء السه

 ختري االإجابة الصحيحة ملا ييل مما بني الأقواس :  -)أأ(  
 همم( .  -مهة   -هامة   -" هامات " مفردها : )هام    - 1    
 ( .املتعرج  -املنحدر   -املنخفض  -السحيق " املقصود هبا : )البعيد  "  - 2    

 تعلو( .  -تفع تر   -تضطرب  -" ختفق " مرادفها : )تطري   - 3    
 ما الأفاكر الأساس ية اليت تدور حولها هذه السطور ؟  -)ب( 

 جدد الشاعر يف بناء القصيدة . مفا مظاهر هذا التجديد ؟  -)جـ( 
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 االإجاابت   : 

" -" املقصود هبا : البعيدة . حسيقة"  - " مفردها : هامة . هامات"   -     -)أأ( 

 بة الطالب بـ " تضطرب " ." مرادفها : تطري . وتقبل اإجاختفق

  نفس السطور السابقة[       م  2014امتحان ادلور  الأول[ 

 خالل فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  من  -)أأ(  
 الافتخار( -احلسن  -الرسور  -" : )الهباء  الزهومعىن "  - 1   
 ة(هام -هامئة  -مهة  -" : )مه  هاماتمفرد "  - 2  
 العايل( -الضيق  -القريب  -" : )السهل  السحيقمضاد "  - 3   
 من الناس . عرب عن ذكل بأأسلوبك . يصور املقطع صنفاً  - 1    -)ب( 
 ما دالةل لك من : " الطليقة " و " ورد اَلرا " يف موضعهيام ؟ - 2                 

 ميته الفنية . وحض اخليال يف قوهل : " حمل الكامل " . وبني ق  -)جـ( 

 عىن )د( " النسور عىل وعي مبا يدبر لها . " اكتب مما حتفظ من النص ما يدل عىل هذا امل

 مفرد "  هامات " :  هامة                            - 2معىن  الزهو " : الافتخار      -:  )أأ(  االإجاابت

 مضاد "  السحيق " :  القريب       - 3

    م 0172امتحان املتفوقني 
ُّسوُر الطليقُة يف الأفقِ  -  تَْعلُو وخْتفُق ابلزههو .. -تَْرفَُع هاماهِتاَ وحتل ُِق .. -الن
هوِل .. - را .. -خْبرياهِتا.. تتعقهُب .. -ال تتذكهُر ُخْْضَ السُّ   َوْرَد اَلُّ
ِحيِق .. -  وُحمْلَ المكَاْل .. -يف الفََضاِء السه

بيات ختيف ضوء فهمك لس ياق ا -)أأ(   فامي يأأيت : 0ري أأدق اإجابة لأ

 تتحرك( .  -تمتدد  -تنبسط  -مرادف " ختفق " : )تفشل  - 1

 مهة( . -هممة  -هامة  -مفرد " هامات " : )هامئة  - 2

 يف الأسطر السابقة ميجد الشاعر الأحرار يف طموَحم اإىل العال . وحض ذكل  -)ب( 

 الكامل( ؟ ومَب يويح ؟ر : )حمل ما نوع اخليال يف قول الشاع - 1   -)جـ( 

 حدد مستني مَّنا  -يف الأسطر السابقة تمتثل أأمه سامت املدرسة اجلديدة  - 2

    م 2018امتحان ادلور الثاين
ِج ابملوِت   قابعةٌ   -..املضيِق العميِق الأرانُب    يف  -  ..يف انتظاِر املصرِي املَدجه
 ابخلَْوِف بنَي الظالْل      تَرُجُف   -..اجلُْحِر      اإىل  - ..أأعشاهَبا ابلِفراِر      تأألكُ   -
لكمة " قابعة يف موضعها وس ياقها تويح بـ : )أأ( الاسرتخاء والهدوء .  )ب( الراحة  - 1

 والاطمئنان   )ج( اخلوف واجلنب   )د( التعجب وادلهشة .

تعاري .  )ب( تشبيه مجمل ملدجج ابملوت " : )أأ( تصوير اس  اخليال يف قول الشاعر " املصري ا - 2

 ج( تشبيه مضين .   )د( كناية عن صفة ..   )

 ما قمية استيحاء الشاعر " ترجف ابخلوف " من قوهل تعاىل " ترجف الراجفة  - 3

 أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط : دلل عىل أأن هذه القصيدة : -4

 شعر التفعيةل .)ب( متثل مَّنج  )أأ( تقوم عىل الرمز . 

  : 1س ة التغيريالقراءة   اإراد
رادُة يه نفُسهَا العمُل اَلي حيقق الهدف ، ويُزيل ما قد حَيوُل دون حتقيقه ، رشيطَة أأْن يكوَن   )االإ

َرًة يف يد صاحِب الهدف(. ال كنت أ ةًل مسخه  الهدُف هو هدفََك أأنت ، واإ

مضاد  -(.رشيطة -حيول  -معىن : )مسخرة  -من خالل فهمك ملعاين اللكامت هات ما ييل : -)أأ( 

 صاحب( . -حيول  -: )يزيل 

رادة مفهوم ورشط . وحض . -)ب(  أأنت(. -رشيطة  -مجع : )اإرادة  -  لالإ

 ما العالقة بني االإرادة والعمل ؟ -)جـ( 

نسان أ ةل مسخرة يف يد صاحب -)د(   الهدف ؟ مىت يصبح االإ

 : االإجاابت 

)رشيطة( : رشط .   -يسمح × ، حيجز  )حيول( : مينع -معىن : )مسخرة( : مذلةل ، همي ئة  -)أأ(  

 )صاحب( : عدو  -)حيول( : يسمح  - ب ت: يث  مضاد : )يزيل( -

ائط  -مجع : )اإرادة( : االإرادات  -         )أأنت( : أأنمت . -)رشيطة( : رَشَ

 ة : أأهنا نفسها العمل اَلي حيقق الهدف ، ويزيل ما قد حيول دون حتقيقه .مفهوم االإراد -)ب(  

ال كنت أ ةل مسخرة يف يد صاحب الهدف)جـ( طة أأن يرشي -   كون الهدف هو هدفك أأنت ، واإ

 راجع الفقرة . -

نسان  والهدفعندما يكون مسلوب االإرادة  -)د(  منا هدف الإ من العمل اَلي يعمِل ليس هدفه واإ

آخر .  أ

 ---------------------------------------------------: 2س

نه اإذا اكن ال اإرادة ب " وخنطو خطوة أأخرى فنقول غري فعل فكذكل ال فعل بدون تغيري وسواء اكن اإ

أأي فعل اكن  -الء بل تفعل الفعل التغيري ضئياًل أأو جس اميً فهو تغيري ، اإنك ال تفعل الفعل يف خ

حترك به شيئاً فيتغري ماكنه ليتغري أأداؤه ، وتتغري صالته ابلأش ياء الأخرى : اكن احلجر هنا عىل  -

صبح جزءا من اجلدار ، واكن املاء هنا يف الَّنر فأأصبح هناك يف أأَنبيب املنازل ، اكن اجلبل فأأ 

انترث عىل الورق كتابة يقرؤها قارئ اإذا وقع علهيا املداد هنا يف الزجاجة فأأصبح يف جوف القمل مث 

بْصه ، واكنت الأرض يبااب فزرعت ، واكن احلديد مادة من خامات الأرض فصنع قضباًَن ، لك 

 "  رادة فعل ، ولك فعل حركة وتغري اإ 

 معراًَن( . -داخل( ، ولكمة مضادها )خضامً  -هات من الفقرة لكمة مبعىن )احلرب   -)أأ( 

 خنطو خطوة أأخرى .. " ما املقصود ابخلطوة الأخرى ؟ وما اخلطوة اليت س بقُّتا " و -)ب( 

 يعمتد الاكتب عىل التدليل بفكرته بأأكرث من مثال . وحض . -)جـ( 

 الأش ياء تأأخذ قمية جديدة عندما يتغري ماكهنا . وحض . -)د( 

كثار من التضاد يف الفقرة السابقة ؟ -)هـ(   ما قمية االإ

  : االإجاابت 

 - )داخل( : جوف ، ولكمة مضادها )خضامً( : ضئيالً  - من الفقرة لكمة مبعىن )احلرب( : املداد -)أأ( 

 )معراًَن( : يبااًب 

دون تغيري وسواء اكن التغيري ضئياًل أأو جس اميً فهو تغيري ى: يه أأنه ال فعل باخلطوة الأخر  -)ب( 

. 

رادة بغري فعل . -  اخلطوة الأوىل : ال اإ

عل فالاكتب ليدلل عىل أأن التغيري ضئياًل أأو جس اميً فهو تغيري فقد أأىت بأأمثةل ليؤكد ابلف -)جـ( 

ار ، واكن املاء هنا يف الَّنر فأأصبح ذكل مثل : احلجر اكن هنا عىل اجلبل فأأصبح جزءا من اجلد

هناك يف أأَنبيب املنازل ، اكن املداد هنا يف الزجاجة فأأصبح يف جوف القمل مث انترث عىل الورق 

كتابة يقرؤها قارئ اإذا وقع علهيا بْصه ، واكنت الأرض يبااب فزرعت ، واكن احلديد مادة من 

 " . عل حركة وتغري خامات الأرض فصنع قضباًَن ، لك اإرادة فعل ، ولك ف

ابلفعل فاحلجر اكن هنا عىل اجلبل فأأصبح جزءا من اجلدار ، واكن املاء هنا يف الَّنر   -)د( 

ب املنازل ، اكن املداد هنا يف الزجاجة فأأصبح يف جوف القمل مث انترث عىل فأأصبح هناك يف أأَنبي

فزرعت ، واكن احلديد مادة  الورق كتابة يقرؤها قارئ اإذا وقع علهيا بْصه ، واكنت الأرض يبااب

 من خامات الأرض فصنع قضباًَن 

ضيح فكرته وترس يخها التضاد يسعى الإبراز الفكرة يف أأوحض صورة جفاء الاكتب ابلتضاد لتو  -)هـ( 

 يف الأذهان 

 :  3س

متهيداً للنتاجئ اليت سنس تخرهجا يف الفقرة التالية من املقال هو  -" اإن أأمه ما نريد أأن نقرره هنا 

العالقة بني الفرد واجملموع تكل العالقة اليت تضمن للفرد حريته ، ويف الوقت نفسه تضمن 

ما قاهل القائلون بوجود التعارض بني أأن يكون  جموع يف رمس الأهداف ، مفا أأكرثمشاركته للم

يف الامتس الطريق  -مع ذكل حرا  -الفرد منخرطا يف هجد جامعي يساير فيه مواطنيه ، وأأن يكون 

 َلي يراه مالمئاً هل . " .ا

  ملا ييل :0يف ضوء فهمك لس ياق الفقرة ختري الصواب  -)أأ( 

  تطبيقاً( -تذلياًل  -توطئة  - : )تعديالً   " مرادفها" متهيداً  " -         

 النتوج(. -النتيجة  -املنتج  -: )الناجت   " مفردها " النتاجئ " -             

 تبادل(. -تشابه  -تساٍو  -مضادها "    : )توافق  " تعارض " -             

اليت ال يسمح ملاذا ذكر الاكتب القواعد املشرتكة بني العِب الكرة أأو العِب الشطرجن ، و  -)ب( 

 لأحد الالعبني ابخلروج علهيا ؟

 احلرية لها قواعد . اذكر مثالني يؤكدان ذكل .  -)جـ(  

 وحضهام ، وبني سبهبام .هناك عائقان مينعان التغيري .  -)د(  

 : االإجاابت 

" تعارض "  -      " النتاجئ " مفردها  : النتيجة -    توطئة " متهيداً " مرادفها  : -   -)أأ(  

 مضادها " : توافق .

ليبني أأنه ال يوجد تعارض بني أأن يكون الفرد منخرطاً يف هجد جامعي يساير فيه مواطنيه  -)ب( 

 يف الامتس الطريق اَلي يراه مالمئاً هل . -ا مع ذكل حر  -، وأأن يكون 

  -)جـ( 

املثال الأول : القواعد املشرتكة بني العِب الكرة أأو العِب الشطرجن ، واليت ال يسمح لأحد  - 1

الالعبني ابخلروج علهيا ، ومع ذكل فللك العب اكمل احلرية يف أأن حيرك الكرة أأو قطعة الشطرجن 

 عب .حيث أأراد يف حدود قواعد الل

تب هبا أأو قارئ ، لها فليس من حق الاكتب العريب املثال الثاين : قواعد اللغة يلزتم هبا لك اك - 2

أأن ينصب فاعاًل أأو أأن يرفع مفعوالً به ، لكن هل يعين هذا حرمان الاكتب من حريته فامي يكتبه 

عن نفسه ، عىل  وفق تكل القواعد؟ اإن للك اكتب موضوعاته اليت يعرضها وأأسلوبه اَلي يعرب به

كة ، ال بل اإن لك عبارة خيطها الاكتب اإمنا يلزتم فهيا أأن يمت ذكل لكه يف حدود املبادئ املشرت 

 مببادئ كثرية دون أأن يقيد ذكل حريته يف اختيار مادهتا وطريقة صياغُّتا .

 العائق الأول : أأننا أأحرص ما يكون عىل املال اخلاص وأأشد اإهامالً للامل العام  -)د(   

 ترسي علهيم القوانني . العائق الثاين : أأننا نعيل من ماكنة اَلين ال -       

 سبب العائقني : ما ورثناه من تقليد اجامتعي . -       

 :  4س 

" اإن القامئة لتطول بنا أألف فرخس اإذا حنن أأخذَن نعد التفصيالت اجلزئية اليت يراد تغيريها ، كأن 

د جوع ن يصحوا بعد مرض ، وأأن يعلموا بعد هجل ، وأأن يطعموا بعحتْص الأفراد اَلين يراد هلم أأ 

، وأأن يكتسوا بعد عري ، وكأن حنْص الطرق اليت يراد لها أأن ترصف ، واحلرشات اليت البد لها 

 واملصانع اليت البد لها أأن تقام ... "  -أأن تباد ، والأرض اليت البد لها أأن تزرع 

 من عندك. يكتسوا ( يف مجل -ومضاد )اجلزئية  تباد ( ، -هات مرادف )حتْص  -)أأ( 

 تطول بنا قامئة التغيري لتصل اإىل أألف فرخس ؟ مىت -)ب( 

  ماذا حيدث اإذا أأنت غريت ما دلى القوم من معايري وقي ؟ -)جـ( 

  ما أأوىل القي اليت ال بد من بهثا يف النفوس وترس يخها يف الأذهان ؟ -)د( 

 ؟ فكرة يأأيت هبا بأأمثةل كثرية ملاذا يدمع الاكتب لك -)هـ( 

 : االإجاابت 

ومضاد )اجلزئية( :  اللكية  )تباد ( : هتكل ،  -مرادف )حتْص( : حتدد  -)أأ(  

 )يكتسوا ( : يتعروا . - 

 .  تطول بنا اإذا حنن أأخذَن نعد التفصيالت اجلزئية اليت يراد تغيريها -)ب( 

 وقي تغري هلم ابلتايل وجه احلياة بأأرسها اإذا أأنت غريت ما دلى القوم من معايري  -)جـ( 

 أأن نوحد يف أأذهاننا توحيداً اتماً بني العام واخلاص يف العناية والاهامتم . -( )د

قناع القارئ بفكرته وتوضيحها من خالل الأمثةل. -)هـ(   لأن الاكتب خياطب العقل وهيدف اإىل اإ

--------------------- 

حد يف أأذهاننا توحيداً  اإذا حنن مل نو  قد َنلت من حياتنا قيد أأمنةل:  )وال تكون اإرادة التغيري 5س

اتماً بني العام واخلاص ، فتكل ِمن أأوىل القي اليت ال بد من بهثا يف النفوس وترس يخها يف 

 الأذهان(.

 هات معىن )قيد أأمنةل( ، ومضاد )التغيري(. -)أأ( 

رادة الفعل ؟ -)ب(   وما ادلليل عىل ذكل ؟ ما وجه الارتباط بني  االإرادة واإ

 ن التغيري اَلي حتركه االإرادة ضئياًل أأو خضامً ؟ وملاذا ؟هل يشرتط أأن يكو-)جـ( 

 ماذا حيدث اإذا وح دَن فكرة أأنه ال فرق بني العام واخلاص ؟ -)د( 

 : االإجاابت 

 معىن )قيد أأمنةل( : أأي أأقل مقدار أأو مسافة ، ومضاد )التغيري( : التثبيت . -)أأ(  

عن قوكل االإرادة ، لأن هذه ال تكون بغري  تباط قوي فقوكل اإرادة الفعل ال يزيد شيئاار  -)ب( 

 فعل .

وادلليل : أأنه ال يكون الوادل وادلاً بغري ودل ، وال يكون الميني بغري اليسار ، وال يكون البعيد  -

ال يمت املعىن  ض()تضاف لبعضها البع بغري القريب ، وال الأعىل بدون الأدىن ، لك هذه متضايفات

 اإىل شقها الآخر .لأحدها بغري أأن تضاف )تضم( 

 بدون تغيري . -صغر أأو كرب  -ال ؛ لأنه ال يوجد اإرادة فعل -)جـ( 

رادتنا قمية كبرية  -)د(  اإذا وحدَن فكرة أأنه ال فرق بني مفهوم العام ومفهوم اخلاص س تكون الإ

ت احلياة بأأرسها اإىل الأفضل.   ولتغري 

--------------------------------  

: " االإرادة يه نفسها اإرادة التغيري جملرد تبديل وضع بوضع بغري قيود وال رشوط ، بل يكون  6س

منا يقاس بعدد املواطنني اَلين يلتفون  تبديل وضع أأعىل بوضع أأدىن ، ومقياس التفاوت يف العلو اإ

؟ كيف نغريه ؟ واَلي نريد هل من حياتنا  ف ماذا نغريابلوضع اجلديد . املهم يف اإرادة التغيري أأن نعر 

أأن يتغري هو القي اليت نقيس هبا أأوجه احلياة ، وكيفية تغيريها يه أأن خنتار للك موقف معياراً من 

 شأأنه أأن حيقق أأكرب نفع وقوة وكرامة واستنارة وأأمن لأكرب عدد من أأبناء الشعب  " .

ات مرادف " معياراً " ، ومضاد " أأعىل " ، من خالل فهمك معاين اللكامت يف س ياقها : ه -)أأ( 

  احلياة " ، ومفرد  " القي " . ومجع "

 ما اَلي تعنيه " الأَن " و " النحن " و " هو " و " مه " يف أأنظارَن  ؟ -)ب( 

 ما اَلي يريد الاكتب هل أأن يتغري ؟ وملاذا ؟  -)جـ( 

 كتب ما تعرفه عن د. زيك جنيب محمود .ا -)د( 

 االإجاابت : 

" : مقياساً ، ومضاد "أأعىل" : أأدىن ، ومجع "احلياة": احليوات ، ومفرد  "  معياراً  مرادف " -)أأ(  

  القي ": القمية .

" الأَن " و " النحن " ال تعنيان أأكرث من الأرسة وحدودها . وأأما " هو " و " مه " متتدان  -)ب( 

تدالن عىل ما يش به الأش باح اليت ال يؤذهيا ال أأبناء الوطن مجيعاً مفا تزالان يف أأوهامنا ، لتشم

 . يع والتعذيبالتجو 

 اَلي يريد هل أأن يتغري هو القي اليت نقيس هبا أأوجه احلياة . -)جـ( 

 حىت حنقق أأكرب نفع وقوة وكرامة واستنارة وأأمن لأكرب عدد من أأبناء الشعب . -

م، سافر اإىل اإجنلرتا  1905  جنيب محمود أأديب مفكر وفيلسوف كبري ودل بدمياطد. زيك -)د( 

يف الفلسفة من جامعة لندن ، وقد قدم العديد من االإسهامات اليت أأثرت لنيل درجة ادلكتوراه 

 م ١٩٩٣املكتبة العربية ، وتوىف عام 

للمبادئ والأهداف اليت  " وهكذا قل يف املواطن الفرد ابلنس بة    م 2017امتحان ادلور الأول 

سلوب حياته ، عىل أأحد أأفراد ذكل اجملموع فهو حر يف طريقة سريه وأأ  وضعها اجملموع ، واكن هو

 أأن جتيء مناشطه ملزتمة للمبادئ املقررة ... " .

 " االإرادة يه نفسها العمل اَلي حيقق الهدف رشيطة أأن يكون الهدف هو هدفك  - 1

 صلحة املقربني   (  َنبعا منك    )ج(  الإرضاء الآخرين     )د(  مل)أأ(    متليه الأهواء    )ب 

 " لن تنال اإرادة التغيري من حياتنا قيد أأمنةل اإذا حنن مل نوحد بني : - 2

 )أأ(   العام واخلاص  )ب(  اخليال والال معقول )ج(  البعيد والقريب )د(  الأغنياء والفقراء 

 الصحيح للحرية يف ضوء الفقرة السابقةوحض بأأسلوبك املفهوم  - 3

اس تك للموضوع ، مب تفرس قول الاكتب :    )أأ( ( فقط :   يف ضوء در أأجب عن )أأ( أأو )ب - 4

 " ال فعل بدون تغيري " ؟ -

 " ال بد أأن ننقل مواضع الزهو " ؟ -)ب(    

 : االإجاابت 

 ( )درجة )أأ(   العام واخلاص - 2 )ب(  َنبعا منك  )درجة(    - 1

داف يف جممتعه حر يف طريقة سريه ، اإن املواطن اَلي شارك الآخرين يف وضع املبادئ والأه - 3

يسري داخل االإطار واملبادئ اليت شارك هو يف وضعها مع اجملموع ، وهذا  ويف أأسلوبه طاملا اكن

 )درجة( املفهوم الصحيح للحرية. 

ل الفعل لتحرك به شيئاً فيتغري ماكنه ليتغري بأأنك ال تفعل الفعل يف خالء ، بل تفع  -)أأ(     - 4

  صالته ابلأش ياء الأخرىأأداؤه ، وتتغري

بأأنه بدالً من أأن يزِه املرء بنفسه لأنه ليس مضطراً للخضوع للقانون كام خيضع هل  -)ب(           

عامة السواد ، يزِه املرء بنفسه بقدر ما هو خاضع لقانون ادلوةل سواء جاء خضوعه هذا عالنية 

 )درجة( أأمام امللأ أأو رساً يف اخلفاء . 

    م 2017الثاين امتحان ادلور 

متهيداً للنتاجئ اليت سنس تخرهجا يف الفقرة التالية من املقال هو  -" اإن أأمه ما نريد أأن نقرره هنا 

العالقة بني الفرد واجملموع تكل العالقة اليت تضمن للفرد حريته ، ويف الوقت نفسه تضمن 

يكون  ود التعارض بني أأنمشاركته للمجموع يف رمس الأهداف ، مفا أأكرث ما قاهل القائلون بوج

يف الامتس الطريق  -مع ذكل حراً  -يف هجد جامعي يساير فيه مواطنيه ، وأأن يكون  الفرد منخرطاً 

 اَلي يراه مالمئاً هل .. " . 

 )د( مؤيداً      معىن " منخرطاً " :   )أأ( معتدالً   )ب( منتظامً   )ج( مقرراً   - 1

 )د(  التوافق     ( التساهلع )ب( التبادل  )جمضاد " التعارض " :  )أأ( التواض - 2

 " بني الاكتب أأن للحرية قواعد وضوابط " . وحض ذكل مبثال واحد. - 3

 علل : أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط : - 4

رادة أأو العمل أأن يكون الهدف هدفك أأنت . -)أأ(       يشرتط يف االإ

 عدم تعارض العالقة بني الفرد واجملموع . -)ب(    

  ت :جااباالإ 

 )درجة(     )أأ(   التوافق- 2 (  منتظامً    )درجة()ب    - 1

حيث بني  أأن القواعد املشرتكة بني العِب الكرة أأو العِب الشطرجن ، واليت ال يسمح لأحد  - 3

الالعبني ابخلروج علهيا ، ومع ذكل فللك العب اكمل احلرية يف أأن حيرك الكرة أأو قطعة الشطرجن 

  د قواعد اللعب .حيث أأراد يف حدو 

أأو بني  أأن قواعد اللغة يلزتم هبا لك اكتب هبا أأو قارئ لها ، فليس من حق الاكتب العريب أأن 

ينصب فاعاًل أأو أأن يرفع مفعوالً به ، لكن هل يعين هذا حرمان الاكتب من حريته فامي يكتبه وفق 

 أأن  به عن نفسه ، عىلتكل القواعد ؟ اإن للك اكتب موضوعاته اليت يعرضها وأأسلوبه اَلي يعرب

يمت ذكل لكه يف حدود املبادئ املشرتكة ، بل اإن لك عبارة خيطها الاكتب اإمنا يلزتم فهيا مببادئ 

]يكتفى من الطالب  كثرية دون أأن يقيد ذكل حريته يف اختيار مادهتا وطريقة صياغُّتا ، )درجة(

  مبثال واحد فقط[

رادة أأو العمل أأن   -)أأ(   - 4 نسان أ ةل يكون الهدف يشرتط يف االإ هدفك أأنت ؛حىت ال يكون االإ

 مسخرة يف يد صاحب الهدف .

عدم تعارض العالقة بني الفرد واجملموع ؛ لأن تكل العالقة تضمن للفرد حريته ويف الوقت  -)ب(  

 الَبرْيوين )درجة( نفسه تضمن مشاركته للمجموع يف رمس الأهداف. 
متزي هبم العْص اَلهِب للحضارة العلمية العربية . بار اَلين ي " البرَْيوين هو أأحد العلامء الك :  1س

نه أأكرب عقلية علمية يف التارخي ، وأأنه من أأخضم العقول اليت  يقول عنه أأحد املسترشقني : " اإ

نه أأعظم علامء عْصه ، ومن أأعظم العلامء يف لك العصور ، ويقول " مايرهوف  ظهرت يف العامل ، واإ

موكب العلامء الكبار ، واسعي الأفق اَلين تزدان هبم احلضارة  أأبرز امس يف" : اإن امس البرَْيوين 

 العلمية االإسالمية " .

 هات مضاد " واسعي الأفق " ، ومجع " أأعظم " ومعىن " أأبرز " . -)أأ(  

 ما اَلي تعكسه الفقرة السابقة وتريد أأن تؤكده ؟-)ب(  

د الَبرْيوين كام أأوحض املسترش -)جـ(    " اإيريوبوب " ؟ ق الأمريِكدلل عىل تفر 

أأمكل : الرساةل الفلكية اليت أألفها البرَْيوين يه  : .............. رساةل الَبرْيوين يف الهندسة  -)د(  

 واحلساب والتنجي عنواهنا  : 

 كتاب البرَْيوين يف اجلواهر :  -كتاب البرَْيوين يف املادة الطبية  هو : ........... -

 : االإجاابت 

مضاد " واسعي الأفق " : ضيقي ، جامدي الفكر ، ومجع " أأعظم " : أأعاظم ، أأعظمون ،  -أأ( ) 

 ومعىن " أأبرز " : أأوحض ،أأظهر ، أأمه 

 تعكس عظمة ونبوغ البرَْيوين وأأنه من صفوة علامء العامل عىل مر التارخي . -)ب(  
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د الَبرْيوين : -)جـ(    ادلليل عىل تفر 

 كون المس البرَْيوين ماكنه الرفيع علامء العظامء  فيجب أأن ياإذا وضعت قامئة تضم ال -1

أأن تأأثريه واحض ومؤثر يف لك العلوم والبحوث ؛ مفن املس تحيل أأن يكمتل أأي حبث يف  - 2

نسان أأو عمل املعادن دون االإقرار )الاعرتاف  الرَّيضيات أأو الفكل أأو اجلغرافيا أأو التارخي أأو عمل االإ

 من تكل العلوم . رْيوين العظمية يف لك عملاالإناكر( مبسامهة البَ × 

 أأمكل :  -)د(  

 الرساةل الفلكية اليت أألفها البرَْيوين يه  : " القانون املسعودي يف الهيئة والنجوم " -

 رساةل البرَْيوين يف الهندسة واحلساب والتنجي عنواهنا  : " التفهي لأوائل صناعة التنجي " -

 لصيدةل " ادة الطبية هو : " كتاب اكتاب البرَْيوين يف امل -

 كتاب البرَْيوين يف اجلواهر : " امجلاهر يف معرفة اجلواهر" -

-----------------------------------------------------------------------------------  

 العمل ، علت لها مركزاً قيادًَّي يف" ويف احلق أأن الأمة العربية قد واتُّتا ظروف طيبة ج:  2س

االإغريقي ، وترمجت الكتب االإغريقية ، والفارس ية والهندية والرسَّينية ، ومن هنلت من العمل 

املس تحيل أأن نتصور أأن أأمة تنقل علوم أأمة أأخرى دون أأن تكون قد بلغت من التقدم العلمي 

ابلعمل ، كام  تعرف أأمة يف التارخي عنيتواحلضاري ما يؤهلها الستيعاب هذا العمل اَلي تنقِل ، وال 

العربية ابلعمل يف العْص االإساليم الزايه ؛ حىت اكن العمل واحلركة العلمية جزءاً من  عنيت الأمة

 حياهتا وكياهنا 

 ضع معىن " بلغت " ، ومقابل " التقدم " يف مجلتني من تعبريك. -) أأ (  

 دلل عىل عناية الأمة العربية ابلعمل ؟ -)ب(  

 لعمل يف العامل ؟العربية مركز القيادة ا كيف تبوأأت الأمة -)جـ(  

 للمؤرخني الأجانب مواقف متباينة من فضل العلامء العرب عىل العامل . وحض  -) د (  

 من القائل : -)هـ(  

نه من لك مائة كتاب تبحث يف اترخي العمل يوجد اثنان فقط يعرتفان ببعض الفضل للعلامء  - 1 "اإ

 العرب  " 

 العلامء الكبار" . وين أأبرز امس يف موكب" اإن امس البرَْي  - 2

 : االإجاابت 

 ضع معىن " بلغت " : وصلت ، ومقابل " التقدم " : التأأخر ، التخلف . -) أأ (  

: أأنه ال تُعرف أأمة يف التارخي عنيت ابلعمل ، كام عنيت الأمة العربية ابلعمل يف ادلليل  -)ب(  

 حلركة العلمية جزءاً من حياهتا وكياهنا ..العْص االإساليم الزايه ؛ حىت اكن العمل وا

عندما واتُّتا ظروف طيبة جعلُّتا تنقل ذخائر احلضارات الأخرى فَّنلت من العمل  -)جـ(  

الكتب االإغريقية ، والفارس ية والهندية والرسَّينية ، مث هضمت لك ذكل االإغريقي ، وترمجت 

 ظلامت اجلهل فيه .وأأظهرت حضارهتا املرشقة اليت أأَنرت العامل وقت انتشار 

هناك قةل من املؤرخني الأجانب أأنصفت العلامء العرب واعرتفت بفضلهم ، أأما الأغلبية  -) د (  

 كر دورمه ؛ لأهنا أأعامها احلقد والتعصب.الساحقة فال تعرتف هلم بأأي فضل وتن

 املسترشق " مايرهوف "  - 2ادلكتورة " س يجريد هونكه "    - 1القائل :  -)هـ(  

-----------------------------------------------------------------------------------  

آن ، سطعوا يف سامء :  3س " يعترب الَبرْيوين اثلث الثالثة اَلين يزديه هبم العمل يف لك عْص وأ

لثالثة فهم احلضارة العلمية ، واكن لكٌّ مَّنم هو الأعىل كعباً ، والأرخس قدماً يف علمه وفنه ، أأما ا

ملمتدة من منتصف القرن ابن سينا وابن الهيمث والبرَْيوين ، وأأما العْص اَلي نشأأوا فيه فهو احِلْقبَة ا

 الرابع الهجري حىت منتصف القرن اخلامس " .

 ملا ييل : 0يف ضوء فهمك لس ياق الفقرة ختري الصواب  -)أأ(  

 نفعوا(  -اعتلوا  -ارتفعوا  -" سطعوا " مرادفها  : )أأرشقوا  -        

 الكهام حصيح(. -ساموات  -" سامء " مجعها  : )سامءات  -        

 ينكر(. -حيتقر  -يتشكك  -" يزديه " مضادها  : )هيمل  -        

 المتكن( -الثبات  -الطول  -" الأرخس قدماً يف علمه " تعبري يدل عىل : )القوة  -

 لامء االإسالم . وحض .للبريوين ماكنة علمية عظمية بني ع -)ب(  

 . وحض ذكل.البرَْيوين مثال عظي للعامل املوسوعي اَلي وهب حياته للعمل  -)جـ(  

 علل : احتفاء النقاد بتأأليف الَبرْيوين يف التارخي . -)د(  

 : االإجاابت 

:  " يزديه " مضادها  -" سامء " مجعها  : الكهام حصيح  -" سطعوا " مرادفها  : أأرشقوا   -)أأ(  

 " الأرخس قدماً يف علمه " تعبري يدل عىل : المتكن . -حيتقر 

آن ، أأما الثالثة فهم ابن يعترب الَبرْيوين اث  -)ب(   لث الثالثة اَلين يزديه هبم العمل يف لك عْص وأ

سينا وابن الهيمث والبرَْيوين ، اَلين سطعوا يف سامء احلضارة العلمية ، واكن لكٌّ مَّنم هو الأعىل 

 ، والأرخس قدماً يف علمه وفنه كعباً 

ابلبحث والتأأليف وادلراسة ومل يقتْص  ابلفعل فلقد عاش الَبرْيوين حنو مثانني عاماً حافةل -)جـ(  

عىل دراسة العلوم الطبيعية والرَّيضية والتأأليف فهيا ولكنه أألف يف التارخي واجلغرافيا كام أألف يف 

 طبية .الفكل والرَّيضيات واملثلثات ويف املادة ال 

أليفه يف التارخي من خري املراجع الس تطالع أأخبار ال  -)د(   شعوب لقد أأمجع النقاد عىل أأن تأ

 الرشقية وحوادهثا وأأساليب معيش ُّتا .

 ----------------------------------------------------------:  4س 

فاإذا هبا تبلغ مائة ومثانني )لقد ُحْصت مؤلفات البرَْيوين ما بني مطبوع وخمطوط وموجود ومفقود  

ظم مؤلفاته ابللغة العربية ، ولقد اكن ابرعاً يف الكتابة ابللغة كتااًب ورساةل . وقد كتب الَبرْيوين مع

لهيا املسترشقون  الفارس ية كذكل ، ويف دور الكتب الأوربية مجةل طيبة من مؤلفاته القمية يرجع اإ

 يف حبوهثم ودراساهتم( .

 ملقصود بـ)مجةل طيبة من مؤلفاته( ؟ُحْصت " ؟ ، وما ا ما مرادف "  -)أأ(  

مك عاماً قضاها البرَْيوين يف الهند ؟ وماذا اس تقىص )حتر ى ، تتبع( فهيا ؟ وما امس الكتاب  -)ب(  

 اَلي أألفه عَّنا 

 ال املال . دلل عىل حصة ذكل .البرَْيوين عاشق للعمل  -)جـ(  

نه أأكرب عقلية علم عالَم يدل قول أأحد املسترشقني  -)د(   ية يف التارخي عن البرَْيوين :" اإ

 : االإجاابت 

مرادف " ُحْصت " :  حددت ، أأحصيت ، واملقصود بـ)مجةل طيبة من مؤلفاته( :   -)أأ(  

 املقصود : عدد كبري مَّنا .

عاًما ، واس تقىص فهيا حوادث الهند وأأخبارها وأأساطريها ووصف  أأمىض ابلهند أأربعني -)ب(  

هور " حتقيق ما للهند ا وأأخالقها وأأزَّيءها يف اإفاضٍة جعيبة ، وخرج عىل الناس بكتابه املش عاداهت

 من مقوةل مقبوةل يف العقل أأو مرذوةل " .

ةل يف عمل الفكل عنواهنا " ادلليل : أأنه عندما أأهدى البرَْيوين  اإىل السلطان املسعودي رسا -)جـ(  

ولعظمة هذا العمل الضخم أأراد السلطان أأن ياكفئه عىل  القانون املسعودي يف الهيئة والنجوم " ،

ليه ثالثة جامل تنوء بأأحاملها من نقود وفضة ، فردها الَبرْيوين قائاًل : هذا العمل الع ظي ، فأأرسل اإ

منا خيدم العمل للعمل . نه اإ  اإ

 وغه وتفرده ومتزيه العلمي اَلي ال مثيل هل.يدل عىل نب -)د(  

-------------------------------------------------------------------   

بعاد واجِلْرم  يتلكم فهيا عن مساحة الأرض ، وبعد القمر من  :  5س )وللبريوين رساةل يف الأ

الأرض ، ومقدار ِجْرم  القمر من ِجْرم  الأرض ، وقطر الشمس ومقدار ظل القمر مث أأبعاد وأأجحام 

 ختلق حل .... اإخل. لقد متزي البرَْيوين ابلصفات الأساس ية اليتعطارد والزهرة واملرخي واملشرتى وز

 العامل ومتزيه ..( .

 ما مرادف : " ِجْرم  " ؟ ، وما مضاد : " الأساس ية " ؟ -)أأ(  

 َنل البرَْيوين تكرمياً بعد رحيِل مبئات الس نني اعرتافاً بعلمه . وحض -)ب(  

  ؟مباذا شهد العلامء املعارصون للبريوين -)جـ(  

 حتدث عن رساةل الَبرْيوين يف الفكل . -)د(  

 : االإجاابت 

مرادف : " ِجْرم  " : جنم ، جسم ساموي ، وما مضاد : " الأساس ية " : الثانوية ، الفرعية  -)أأ(  

 ، الهامش ية.

 م بأأن أأصدرت جمْلاً تذاكرًَّي بعنوان " البرَْيوين1951كرمته أأاكدميية العلوم السوفيتية س نة  -)ب(  

مبناس بة مرور أألف س نة جهرية عىل مودله .كام صدر يف الهند اجملْل التذاكري للبريوين س نة " 

م حيوى عرشات البحوث واملقاالت عن البرَْيوين ، وذكل احتفاالً بذكراه واعرتافاً بفضِل عىل 1951

نسانية .  العمل واالإ

متزي يف فنون كثرية متباينة غاية   قدشهدوا أأنه عبقرية َندرة املثال والواقع أأن الَبرْيوين -)جـ(  

التباين ، مما يدل عىل  : فهو يف " اجليولوجيا " جيولويج ممتاز بشهادة اجليولوجيني املعارصين ، 

ويف الفكل فلِك ممتاز بشهادة الفلكني املعارصين ، ويف الرَّيضيات رَّييض ممتاز بشهادة أأساتذة 

 الرَّيضيات املعارصين .

ين يف الفكل يه رساةل يف الأبعاد واجِلْرم  ويتلكم فهيا عن مساحة الأرض ، رْيورساةل البَ  -)د(  

وبعد القمر من الأرض ، ومقدار ِجْرم  القمر من ِجْرم  الأرض ، وقطر الشمس ومقدار ظل القمر 

 مث أأبعاد وأأجحام عطارد والزهرة واملرخي واملشرتى وزحل .

 القدس 
  م      2006امتحان ادلور الثاين  

"ومنذ ذكل التارخي أأصبحت مدينة القدس اإسالمية اتبعة يف اإدارهتا طبقا للتقس ي االإداري جلند 

فلسطني . ووفدت القبائل العربية اإىل الشام ، ودخلت هذه القبائل يف التكوين الاجامتعي للمدن 

نْص الع  -مبرور الوقت  -ريب االإساليم القدمية مثل دمشق وحلب والقدس . وأأصبح العنْص الع

 من املقومات احلضارية وادلينية  الغالب يف القدس بلك ما حيمِل

"  الغالب" ، ومضاد "  وفدتيف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ضع :  مرادف "  -)أأ(  

 يف مجلتني مفيدتني 

 ملاذا تعد مدينة القدس عربية خالصة ؟  -)ب(  

 وعظمته ، واحرتامه لْلَّيَنت ؟ مَب دلل الاكتب عىل تسامح االإسالم   - 1 -)جـ(  

 ملا اجته صالح ادلين الأيويب صوب عاك أأوال ، ومل يتجه اإىل القدس ليس تويل علهيا  - 2

 االإجاابت  : 

 اها ، امجلةل املفيدة مرتوكة للطالب .  " : جاءت   وما يف معن وفدتمرادف "   -)أأ( 

 ب .  امجلةل املفيدة مرتوكة للطال " : القليل  وما يف معناها ، الغالبمضاد  "   -      

؛ لأن العرب الكنعانيني أأنش ئوها منذ أ الف الس نني ،  تعد القدس مدينة عربية خالصة  -)ب( 

وفد الكنعانيون من ش به اجلزيرة العربية يف  واكنوا يسموهنا " أأورسامل " أأي مدينة السالم . وقد

آراميني وفينيقيني الألف الرابع قبل امليالد . . . وتفرع عَّنم بطون ع دة من معوريني ويبوس يني وأ

 وغريمه  .  

ويف العْص االإساليم وصل اخلليفة معر بن اخلطاب اإىل بيت املقدس قادما من املدينة املنورة  -

ق جبل الزيتون ، وأأمىل عهده املشهور ابلعهدة العمرية ، وورد يف وقابل البطريق صفرونيوس فو 

يليا ء معهم أأحد من الهيود " . مث زار اخلليفة معر كنيسة القيامة ، هذا العهد : " وال يسكن ابإ

فوقها مسجد ، فبناه املسلمون . ومنذ ذكل التارخي أأصبحت  والصخرة املقدسة ، وأأمر أأن يقام

اتبعة يف اإدارهتا طبقا للتقس ي االإداري جلند فلسطني  .     )يقبل من مدينة القدس اإسالمية ، 

 عىن(الطالب االإجابة يف نفس امل

 م        2009امتحان ادلور الأول  

اتبعة يف اإدارهتا طبقاً للتقس ي االإداري جلند  " ومنذ ذكل التارخي أأصبحت مدينة القدس اإسالمية ،

فلسطني ، ووفدت القبائل العربية اإىل الشام ، ودخلت هذه القبائل يف التكوين الاجامتعي للمدن 

 القدمية .. " .

 0ري االإجابة الصحيحة ين اللكامت يف س ياقها ختيف ضوء فهمك معا -)أأ(  

 اثئرة(  .   -خاضعة  -مؤيدة  -مرادف "  اتبعة "  هو : )موالية   - 1     

 رجعت( . -تراجعت    -هربت  -مضاد " وفدت " هو : )تقهقرت   - 2     

خوفهم   -حهبم  -القبائل يف التكوين الاجامتعي للمدن القدمية يدل عىل  : )اإجبارمه  دخول  - 3   

 مكرمه(   -

أأصبحت مدينة القدس اإسالمية يف تكل الفرتة . ما اَلي ترتب عىل ذكل ؟ وكيف تعامل   -)ب( 

 معر مع أأهلها ؟ 

  ملا تقول .ماذا تضمنت العهدة العمرية لأهل القدس ؟ وحض رأأيك فهيا معلالً  -)جـ(  

 االإجاابت  : 

ت ": رجعت     مضاد " وفد  - 2اضعة  .               مرادف "  اتبعة " :  خ  - 1      -)أأ( 

 دخول القبائل يف التكوين الاجامتعي للمدن القدمية يدل عىل  : حهبم  .       - 3

لقبائل يف التكوين ترتب عىل ذكل وفود القبائل العربية اإىل الشام ، ودخلت هذه ا  -)ب( 

 أأمن وأأمان ، وحب ووئام .  الاجامتعي للمدن القدمية ، وعاش لك من ابلقدس يف

وقد تعامل معر مع أأهلها مببادئ االإسالم السمحة اليت ال تعرف التفرقة بني الناس اإال ابلتقوى  -

 والعمل الصاحل .  

يلياء أأماًَن لأنفسهم وأأمواهل -)جـ(   م ، ولكنائسهم وصلباهنم ، فال تسكن أأعطى اخلليفة معر أأهل اإ

ن عىل ديَّنم ، وال يضار أأحد مَّنم ، وورد يف هذا العهد نص يف كنائسهم ، وال هتدم ، وال يكرهو

يلياء معهم أأحد من الهيود(   . غاية ا  لأمهية هو : )وال يسكن ابإ

د ومبادئ تنرش وأأرى أأن هذه العهدة العمرية طبقت تعالي االإسالم السمحة ؛ لأهنا أأرست قواع -

 ا االإسالم .   احلب والود بني لك الناس ، ويه الغاية اليت هيدف اإلهي

 (تقبل اإجابة الطالب اإذا اتسقت مع املنطق وس ياق النص)

 م         2012امتحان ادلور الثاين  

، ويه قدس  - -وهموى قلب عيىس ومرسى ومعراج نبينا محمد  " يه جمتىل عني موىس ،

نيني ورمز الأدَّين الثالثة ، وقبةل االإسالم الأوىل ، ومعبد الرشق والغرب ، أأروع مدن الكنعا

 وحدة دين هللا الواحد القهار .. " .

 0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

 -النظر والاشتياق  -الوقوف والانتظار  -الاجتالء هو :  )الارحتال والابتعاد " جمتىل "  - 1

 الرتقب والاحامتل(  

 نقصان( -فرقة  -انتشار  -" وحدة "  مضادها : )اختالف  - 2      

 الأولون( -الأوالت  -الأوائل  -" الأوىل " مجعها : )الأول  - 3      

آخرين للقدس ، و   -)ب(   بني دور مْص التارخيي يف اإعامرها .اذكر امسني أ

 رفض معر بن اخلطاب أأن يصيل داخل كنيسة القيامة    - 1علل ملا يأأيت :    -)جـ( 

 خطوة اإىل ختليص القدس من الصليبيني الفة الفاطمية يف مْص اكن القضاء عىل اخل - 2 

 االإجاابت  : 

 3مضادها : فرقة       " وحدة"  - 2النظر والاشتياق .    " الاجتالء هو : جمتىل"  - 1 -)أأ( 

 " مجعها : الأول  .   الأوىل"  -

آخران للقدس -)ب(  ي  اسامن أ لياء ، يبوس )ويقبل من : دار السالم ، مدينة العدل ، أأورشلي ، اإ

 الطالب أأي امسني(   

يف بناء املسجد الأقىص  : أأن اخلليفة عبد املكل بن مروان عندما بدأأ  دور مْص يف اإعامرها -

 ومسجد قبة الصخرة خصص َلكل خراج مْص س بع س نوات متتالية . 

 ال يتخذها رفض معر بن اخلطاب أأن يصيل داخل كنيسة القيامة حىت - 1:      التعليل  -)جـ( 

فة الفاطمية يف مْص وحد صالح ادلين ابلقضاء عىل اخلال -2املسلمون من بعده مسجداً  .

بح هو املتحمك يف حلقة القوى االإسالمية وبذكل وضع الصليبيني بني شقي الرىح اجلهبتني وأأص 

 وابلفعل اس تطاع أأن يس توىل عىل مدهنم الواحدة تلو الأخرى . 

 م        3201امتحان ادلور الأول  

ذا اكن الهيود قد نرشوا الأاكذيب ، قناع العامل  " واإ وزيفوا احلقائق فامي يتعلق ابلقدس ، وحاولوا اإ

زوراً وهبتاًَن بأأهنم مه اَلين أأنش ئوا وش يدوا مدينة القدس .. فاإن املصادر التارخيية والأثرية القدمية 

 تكشف أأاكذيب الهيود ... " .

 0بة الصحيحة لكامت يف س ياقها ختري االإجايف ضوء فهمك معاين ال -)أأ( 

 الأكذوبة(  -الكذوب  -الأكذب  -اكذيب " مفردها : )الكذب " الأ  - 1

 ثبتوا( -وحضوا  -أأعلنوا  -" زيفوا " مضادها : )حس نوا  - 2

 أأذاعوا( -أأخرجوا  -بسطوا  -" نرشوا " معناها : )فرقوا  - 3

يت تكشف ذيب حول القدس . وحض ذكل مبيناً الأدةل الللهيود أأساليهبم اخلادعة لنرش الأاك -)ب( 

 كذهبم .

 ما ادلليل عىل تسامح االإسالم مع أأهل ادلَّيَنت الأخرى ؟  - 1  -)جـ( 

 علل : للقدس ماكنة عظمية عند أأهل ادلَّيَنت الساموية . - 2 

 االإجاابت  : 

" نرشوا " معناها :  - 3وا    " زيفوا " مضادها : ثبت - 2الأاكذيب " مفردها : الأكذوبة   1-)أأ( 

 أأذاعوا 

قناع العامل بأأهنم أأحصاب القدس ومه اَلين حيث أأ  -)ب(  هنم زيفوا احلقائق ونرشوا الأاكذيب الإ

 ش يدوها ، وعقدوا املؤمترات لرتوجي أأاكذيهبم. 

أأما الأدةل عىل كذهبم : أأن القدس عربية خالصة ، وتؤكد املصادر التارخيية ذكل حيث أأنشأأها  -

ورسامل أأي مدينة السالم ، وتفرع عن لعرب الكنعانيون منذ أ الف الس نني واكنوا يسموهنا أأ ا

آراميني وفينيقيني وغريمه ، واكن فتح معر بن  الكنعانية بطون عدة من معوريني ويبوس يني وأ

 اخلطاب دلياًل عىل أأهنا عربية عادت لأحصاهبا . 

َنت الأخرى أأن رحالت احلج اإىل الأرايض ادلليل عىل تسامح االإسالم مع أأهل ادلَّي -1-)جـ( 

لقدس مل تنقطع أأثناء احلمك االإساليم بل وجدوا الأمان والسالم يف ظل احلمك االإساليم اب املقدسة

 لقرون طويةل وعاشوا يف سالم مع املسلمني ، وقد جتىل ذكل أأيضا يف العهدة العمرية. 

ومعراج نبينا محمد عليه الصالة لأهنا جمتىل عني موىس ، وهموى قلب عيىس ، ومرسى  -2

دَّين الثالثة وقبةل االإسالم الأوىل ومعبد الرشق والغرب ورمز وحدة دين والسالم ، وقدس الأ 

 هللا الواحد القهار 

 م        2015امتحان السودان 

 مل ، القدس يف االإساليم الوجود أأن ، لْلَّيَنت واحرتامه ، وعظمته االإسالم تسامح دالئل " من

 "املقدسة ..    الأرايض اإىل هؤالء رحالت توقف ىلاإ  يؤد

 -ييل: فامي0 الصحيحة االإجابة ختري س ياقها يف اللكامت معاىن فهمك ضوء يف -)أأ( 

 تقيي( – حترمي – ترغيب – تكرمي "       (احرتام" معىن               - 

 (دالةل – داةل – مدل – دليل "        (دالئل" مفرد                 -

 املهم شة( – احملقـ رة – املدن سة – )احملطـ مة     املقدسة" " مضاد    -    

 احلجاج وجد الأخرى ؟ وماذا ادلَّيَنت مع االإسالم تسامح عىل يدل اَلي ما -) ب (

 ؟ االإساليم احلمك يف ظل املس يحيون

 ؟ الصليبني أأيدي عىل القدس يف حدث مما املسلمون اس تفاد ماذا - )جـ(

 م نظام قدمي        2015ور الأول ن ادلامتحا

واحرتامه لْلَّيَنت ، أأن الوجود االإساليم يف القدس ، مل يؤد اإيل توقف  " ومن دالئل تسامح االإسالم وعظمته ،

رحالت هؤالء اإيل الأرايض املقدسة ، بل وجد احلجاج املس يحيون الأمان والسالم يف ظل احلمك االإساليم لقرون 

 لقرن احلادي عرش امليالدي ، وعاشوا يف سالم مع املسلمني" طويةل حىت هناية ا

معىن "  - 1        0ك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة يف ضوء فهم -)أأ( 

  ترابط(  -تفادي  -تسامح " : )تساهل 

 القداس( -املقدسات  -مجع " املقدسة " : )املقاديس  - 2    

 (اخلوف -احلزن  -: )الغضب مضاد " الأمان "  - 3    

 امه لْلَّيَنت .كيف تدلل عىل تسامح االإسالم وعظمته ، واحرت  -)ب( 

 " القدس عربية خالصة " دلل عىل ذكل . - 1    -)جـ( 

 ماذا اكن حيدث لو : صىل س يدَن معر بن اخلطاب يف كنيسة القيامة ؟ - 2         

 م  2018امتحان ادلور الأول 

واحرتامه لْلَّيَنت ، أأن الوجود االإساليم يف القدس مل يؤد ِ اإىل  ه ،ح االإسالم وعظمت"ومن دالئل تسام 

توقف رحالت هؤالء اإىل الأرايض املقدسة ،  بل وجد احلجاج املس يحيون الأمان والسالم يف ظل احلمك 

  االإساليم لقرون طويةل حىت هناية القرن احلادي عرش امليالدي ،  وعاشوا يف سالم مع املسلمني

 دال . -د   داةل . -جـ  دالةل . -ب  دليل . -ل " : أأ مفرد " دالئ - 1

 املتسعة . -د  املذلةل . -جـ  املمهدة . -املباركة .ب  -" املقدسة " تعىن :أأ  - 2

 يف الفقرة السابقة دليل عىل تسامح االإسالم واحرتامه لْلَّيَنت الأخرى ، اعرضه بأأسلوبك . - 3
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 مدينة القدس مدينة عربية خالصة . -( ب( فقط . علل :  )أأ أأجب عن )أأ( أأو ) - 4

 للخليفة عبد املكل بن مروان هجد عظي يف بناء املسجد الأقىص ، ومسجد القبة  -)ب( 

 دليل .)وتقبل من الطالب االإجابة بلكمة  دالةل (.  -أأ  " :  دالئلمفرد "  - 1:  االإجاابت 

   )درجة( املباركة . -أأ  " تعىن : املقدسة"  - 2

ادلليل عىل تسامح االإسالم واحرتامه لْلَّيَنت الأخرى ، أأن الوجود االإساليم يف القدس مل  - 3

يؤد ِ اإىل توقف رحالت هؤالء اإىل الأرايض املقدسة ،  بل وجد احلجاج املس يحيون الأمان 

وعاشوا   والسالم يف ظل احلمك االإساليم لقرون طويةل حىت هناية القرن احلادي عرش امليالدي ،

  سالم مع املسلمني . )درجة(يف

  أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط . علل : - 4

مدينة القدس مدينة عربية خالصة ؛ لأن اَلي أأنشأأها العرب الكنعانيون اَلين وفدوا من  -)أأ( 

 ش به اجلزيرة العربية . )درجة(

سجد القبة ؛ لأنه للخليفة عبد املكل بن مروان هجد عظي يف بناء املسجد الأقىص ، وم  -)ب( 

ص َخَراج مْص س بع مجع َلكل أأهمر املهندسني والبنائني من أأحناء ادلوةل ا الإسالمية ،  وخصه

 س نوات متتالية َلات الغرض . 

 العلم في االسالم
      1996امتحان ادلور الأول       

نسان  )االإسالم جاء شاماًل لْضوب النشاط االإنساين اكفة ، ومَّنا البحث الكوين ، وقد أأمر االإ
املشاهد خاضع الإدراكه  بتعمري هذا الكون املسخر هل ، ذكل يعين يف الوقت نفسه أأن الكون

 وحبثه ( 
 " يف مجلتني من تعبريك .  املسخر" ومرادف "  رضوبضع مفرد "  -)أأ( 
 لسابقة تصحح الفهم اخلاطئ عن العمل يف االإسالم . وحض ذكل . العبارة ا -)ب( 

 لأحصابه ، مع أأنه اكن أأمكل الناس عقاًل  --كرثة مشاورة الرسول  -يأأيت : علل ملا -)جـ(  

 دراسة العلوم الكونية واملادية عبادة هلل تعاىل . -

 ملذلل( .مرادف املسخر : )ا -مفرد رضوب : )رضب( .    -:    )أأ( االإجاابت 

آدابه  -)ب(  فقط ، وأأنه ال شأأن هل ابلعمل الفهم اخلاطئ عن العمل يف االإسالم أأنه العمل بأأحاكمه وأ

ح هذا الفهم ؛ حيث تبني أأن االإسالم جاء عاماً لأنواع الكوين أأو العمل املادي، والعبارة تصح

نساين لكها ، ومَّنا البحث الكوين ، فاالإنسان يف االإسالم مأأمو  ر بتعمري هذا الكون النشاط االإ

ن   سان وجتاربه . املسخر هل ، وقد خلق هللا الكون وجعِل خاضعاً لبحوث االإ

مع أأنه اكن أأمكل الناس عقاًل ؛  أأكرث الناس مشورة لأحصابه ، - -اكن رسول هللا  -)جـ( 

ليقتدي به غريه يف املشاورة ، ولتصري الشورى س نة يف أأمته ؛ لأن مصاحل الناس كثرية ومتش بعة 

 ومتجددة بتجدد الزمان ، وتغري املاكن . 

ر ادلينية أأو ادلنيوية .. والعلوم مل يدفع اجلهل سواء يف جمال الأمو اإن العمل يف االإسالم يعين لك ع - 

كونية واملادية مثل : الطب والهندسة والطبيعة والكميياء والزراعة وغريها الزمة للمجمتع وَلكل ال

 فدراس ُّتا عبادة هلل تعايل ، وقد اعتربها الفقهاء من فروض الكفاية يأأمث امجليع برتكها . 

     1998 دلور الثاينامتحان ا       

لعقل البرشي من أأنواع العلوم ، اليت تتعلق " ال حد اإذن يف االإسالم ملا ميكن أأن يس تنبطه ا

مبصاحل الناس املتغرية من زمان اإيل زمان ، ومن ماكن اإيل ماكن ،وهذا هو اَلي دفع فقهاء 

 االإسالم اإيل اعتبار الصناعات مثاًل فروض كفاية ". 

 " يف مجلتني من تعبريك  املتغرية" ، ومضاد "  يس تنبطه" ضع مرادف  -)أأ(  

آن الكرمي يف هذا الصدد وحض مفه -)ب(   وم العمل يف االإسالم ، وبني توجيه القرأ

 ما العلوم اليت تتعلق مبصاحل الناس ؟ وما صلُّتا ابجملمتع وادلين ؟ -)جـ( 

  االإجاابت      : 

 ة " : الثابتة أأو املس تقرة .مضاد "املتغري  -يس تخرجه  . مرادف " يس تنبطه " : -)أأ( 

منا يعين  -)ب(  آدابه ، واإ  –مفهوم العمل يف االإسالم ، هو أأنه ال يعين فقط العمل بأأحاكم االإسالم وأ

املعرفة ابلعمل الكوين والعمل املادي ؛ لأن االإسالم جاء شاماًل لْضوب النشاط االإنساين  –أأيضاً 

 الكوين . اكفة ، ومَّنا البحث

آن الكرمي يف هذا الصدد ، هو تأأكيد لروح املَّنج العلمي الصحيح ، اَلي يدفع توج و  - يه القرأ

نسان اإيل حماوةل اس تكشاف اجملهول  االإ

يه العلوم اليت تتعلق مبصاحل الناس املتغرية من زمان اإيل زمان ، ومن  املراد هبذه العلوم : -)جـ( 

م اإيل اعتبار الصناعات فروض كفاية ، ماكن اإيل ماكن ، وهذا هو اَلي دفع فقهاء االإسال

الطب ، والصناعات تقوم عىل أأساس العمل املادي ، مثل : علوم الطبيعة والكميياء واحلياة و 

. وصلُّتا ابجملمتع وادلين تمكن يف أأهنا الزمة للمجمتع ، ودراس ُّتا عبادة هلل والهندسة والزراعة وغريها 

 تعاىل ، ويه أأيضاً فروض كفاية . 

     2000ادلور الثاين تحان ام     

آدابه ، وأأنه ال شأأن  " ال جيوز أأن يفهم العمل يف االإسالم عىل أأنه يعىن فقط العمل بأأحاكمه وأ

املادي ، فاإن مثل هذا الفهم خاطئ ، ذكل أأن االإسالم جاء شاماًل  لالإسالم ابلعمل الكوين أأو العمل

 لْضوب النشاط االإنساين اكفة ومَّنا البحث الكوين " . 

 ختري الصواب مما بني الأقواس ملا ييل :  -)أأ(  

 املصيبة  -احلاجة  -" معناها :  )احلَال  الشأأنُحمْك ( "  -حامك  -" مفردها :  )حمْكة  أأحاكم" 

 الفن وأأنواعه(  -املادة وتكويَّنا  -" هو اَلي يبحث يف : )الس ياسة وأأساليهبا  العمل املادي" 

 ارشح ذكل .  -وم اخلاطئ للعمل يف االإسالم تشري العبارة اإيل املفه  -)ب( 

 ي مبَّنج البحث العلمي املعارص " أأنمت أأعمل بش ئون دنيامك " . بني عالقة القول النبو -)جـ( 

 االإجاابت  : 

" هو اَلي  العمل املادي"  -" معناها :  احلاجة  .  الشأأن"  -" مفردها : حمك  .  أأحاكم"  -)أأ( 

 ا  يبحث يف : املادة وتكويَّن

آدابه فقط ، وأأنه تشري العبارة اإيل املفهوم اخلاطئ عن العمل يف االإسالم -)ب(   أأنه العمل بأأحاكمه وأ

ال شأأن هل ابلعمل الكوين أأو العمل املادي، والعبارة تصحح هذا الفهم ؛ حيث تبني أأن االإسالم جاء 

نساين لكها ، ومَّنا البحث الكوين ، فاالإنسان يف  االإسالم مأأمور بتعمري هذا عاماً لأنواع النشاط االإ

نسان وجتارب  ه . الكون املسخر هل ، وقد خلق هللا الكون وجعِل خاضعاً لبحوث االإ

هذا القول النبوي يدل عىل أأن العمل يف االإسالم غري حمدود حبد معني ، ويفتح الباب  -)جـ( 

يتعلق بش ئون الس ياسة واسعاً أأمام العقل ؛  ليس تنبط من أأنواع العلوم ما ال حْص هل ، ومَّنا ما 

عارص ؛ اإذ والاقتصاد والاجامتع وغريها مما مل يرد فيه نص .. وهذا هو طريق البحث العلمي امل

 يعترب الكون مفتوحاً أأمام العقل دون حاجز ، أأو موانع ، أأو نصوص تقيد انطالقه .

      2001امتحان ادلور الثاين     

اليت تتعلق مبصاحل  العلوم نبطه العقل البرشى من أأنواع) ال حد اإذن يف االإسالم ملا ميكن أأن يس ت 

هو اَلي دفع فقهاء االإسالم اإىل  وهذا اإىل ماكن،الناس املتغرية من زمان اإىل زمان، ومن ماكن 

 اعتبار الصناعات فروض كفاية 

  ملا ييل :0يف ضوء فهمك لس ياق الفقرة ختري الصواب  -)أأ(  

  رف(.يع -حيفظ  -يبتكر  -ج :  )يس تنت  " مرادفها يس تنبط"   - 

 وية(الق -الثابتة  -الصحيحة  -:   )املتجددة      " مضادها املتغرية"   - 

  ملاذا عد الفقهاء الصناعات فروض كفاية؟ وعالم يدل ذكل؟  -)ب( 

  يف االإسالم . والعمل عدم التعارض بني ادلين  -1 علل ملا يأأيت :     -)جـ(  

  يف ش ئون ادلنيا . الشورى والاجُّتاد دعوة االإسالم اإىل  -2  

 يس تنتج . يس تنبطمرادف " -:  )أأ( االإجاابت  : " 

 " : الثابتة املتغريةمضاد " - 

عد الفقهاء الصناعات فروض كفاية ؛ لأهنا من العلوم احملمودة ، وال يس تغىن عَّنا يف قوام  -)ب(

بدان سلمية . )أأو غريه من العلوم أأمور ادلنيا اكلطب مثاَل ؛ اإذ هو رضوري يف حاجة بقاء الأ 

 ادلنيوية(  

لعمل يف االإسالم ؛ اإذ هو يشمل جوانب احلياة ، سواء أأاكنت هذه وهذا يدل عىل فهم جيد ل -

 اجلوانب يف الأمور ادلينية أأم يف الأمور ادلنيوية . 

ليه سبب عدم التعارض بني ادلين والعمل يف االإسالم هو أأن العمل اَلي يدع -1     -)جـ(  و اإ

اكلرَّيضيات والعلوم ؛ لأن االإسالم ليس هو العمل ادليين فقط ، بل يشمل العمل ادلنيوي أأيضا 

 املراد ابلعمل يف االإسالم هو لك عمل يدفع اجلهل . 

دعا االإسالم اإىل الشورى ، والاجُّتاد يف ش ئون ادلنيا ؛ لأن مصاحل الناس يف احلياة كثرية  -2

 - - زمان ، ومن ماكن اإىل ماكن ، وقد اكن الرسول الكرمي ومتشعبة ، وختتلف من زمان اإىل

 - -يستشري أأحصابه ، كام أأن العمل يف االإسالم غري حمدود حبد معني ؛ فقد قال الرسول الكرمي 

 : "أأنمت أأعمل بش ئون دنيامك" .

      2003امتحان ادلور الثاين     

البرشي من أأنواع العلوم اليت تتعلق مبصاحل " ال حد اإذن يف االإسالم ال ميكن أأن يس تنبطه العقل 

ة من زمان اإيل زمان ، ومن ماكن اإيل ماكن ، وهذا هو اَلي دفع فقهاء االإسالم اإىل ملتغري الناس ا

 اعتبار الصناعات مثال فروض كفاية ، والصناعات تقوم عيل أأساس العمل املادي 

 . (فقهاء( ومفرد )املتغرية( ومضاد )يس تنبطضع معين ) -)أأ(  

 الفرق بني العمل الكوين والعمل املادي والعمل ادليين ؟ ما  -( )ب 

نسان الطبيعة ويسخرها خلدمته؟  -)جـ(    كيف يواجه االإ

 " أأنمت أأعمل بش ئون دنيامك " ما أأمهية هذا احلديث يف احلياة املعارصة ؟  -)د(  

 االإجاابت  : 

 ( : فقيه .مفرد )فقهاء -( : الثابتة .مضاد )املتغرية -يس تنتج .  معين )يس تنبط( : -)أأ( 

العمل الكوين : هو العمل اَلي يبحث يف الكون وأأرساره ونظرَّيته اكلأرض والسامء   - 1 -)ب( 

العمل املادي : هو العمل اَلي يبحث يف املادة وتكويناهتا ونتاجئها كعمل الفزيَّيء   - 2والنجوم .

م العبادات واملعامالت مثل : عمل الفقه اَلي يتناول أأحاك العمل ادليين : هو - 3ياء .والكميياء والأح 

 )احلساب والطب والزراعة( ؛ لأنه رضوري يف املعامالت وقسمة الوصاَّي واملواريث . 

ابلبحث يف ظواهر الطبيعة وحتليل عنارصها لالنتفاع هبا وتسخريها خلدمته وذكل واحض يف  -)جـ( 

د يف الصناعة والكميياء يف ادلواء ر ابملروحة واس تخدام الوقو مواهجة الربد ابملدفئة واحل حياتنا مثل

 واملالبس .

 أأمهية حديث )أأنمت أأعمل بش ئون دنيامك( : -)د( 

 اإن هذا القول يفتح الباب أأمام العقل ليس تنبط من أأنواع العمل ماال حْص هل .      - 1

تصاد وغريها من لناس يف ش ئون الس ياسة والاق تْصف ا - -نفهم من حديث الرسول  - 2

 . أأمور حياهتم

      2004امتحان ادلور الأول     

فال يبعد أأن  اكن أأمكل الناس عقاًل اإال أأن علوم اخللق ال متناهية ، - -"ومع أأن الرسول  

نسان ما خيطر عىل ابهل من وجوه املصاحل ، فامي يفعل من أأمور ادلنيا فقد قال   - -خيطر ببال اإ

 ن دنيامك  ". :  " أأنمت أأعمل بش ئو

 الناس(. -ادلهر  -)الكون   اخللقأأ(  ختري االإجابة الصحيحة ملا ييل  مرادف  

 يعزف عنه( . -عنه يغفل  -" : )ينفصل عنه  خيطر بباهلمقابل  " •     

: " أأنمت أأعمل بش ئون دنيامك " ؟ وما دالةل هذا القول فامي يتعلق  -  -ما معىن قول الرسول   -)ب(  

 ل ومفهوم العمل.بدور العق

 دراسة العلوم املادية عبادة هلل تعاىل. - 1علل ملا ييل :                -)جـ(   

 رص يف جمايل العامل الأكرب والعامل الأصغر.احنصار البحث العلمي املعا - 2           

 يغفل عنه  خيطر بباهل" : الناس  مقابل  " اخللقمرادف"  -)أأ( االإجاابت : " 

" أأنمت أأعمل بش ئون دنيامك " : أأن الرسول يوىص أأمته أأن تفكر  : - -ول الرسول معىن ق -)ب( 

يف أأمور ادلنيا حبسب معطيات العمل والبحث ويس تنبطوا بعقوهلم لك أأنواع العلوم اليت تتعلق 

 بش ئون حياهتم الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية وغريها مما مل يرد فيه نص .

غري حمدود حبد معني فال يقتْص عىل العمل بأأحاكم  سالمىل أأن العمل يف االإ ويدل هذا القول ع -

آدابه ولكنه يشمل العمل املادي ولك أأنواع النشاط االإنساين ، وهذا يفتح الباب واسعا أأمام  ادلين وأ

 العقل ليس تنبط من أأنواع العلوم ما ال حْص هل . 

م تدبري ىل ؛ لأن دراس ُّتا تس تلز دراسة العلوم املادية عبادة هلل تعا  -  1   -)جـ( 

الصناعات الالزمة للناس ، وَلكل اعتربها الفقهاء فروض كفاية ؛ لأن فقداهنا يسبب حرجا 

 )مشقة( للمسلمني 

ينحْص البحث العلمي املعارص يف جمايل العامل الأكرب والعامل الأصغر ؛ لأن هدف البحث   - 2

فاق ينُّتيي اإىل اكتشاف قوانني اخلالق ، والبحث يف الآ العلمي املعارص معرفة قوانني اخللق ومعرفة 

 اخللق والبحث يف الأنفس ينُّتيي اإىل معرفة اخلالق . وهام جماال العامل الأكرب والعامل الأصغر 

      2006امتحان ادلور الأول     

الناس "ال حد اإذن يف االإسالم ملا ميكن أأن يس تنبطه العقل البرشي من العلوم اليت تتعلق مبصاحل 

م اإىل اعتبار املتغرية من زمان اإىل زمان ، ومن ماكن اإىل ماكن ، وهذا هو اَلي دفع فقهاء االإسال

 الصناعات مثاًل فروض كفاية " . 

  ختري االإجابة الصحيحة مما بني الأقواس :  -)أأ(  

 ( البعد -العمق  -االإطالق  -. . . . اإخل  " : )التقييد  ال حد اإذناملقصود بـ"  - 1    

 احملدودة( . -املتأأرحجة  -الثابتة  -" : )الشامةل املتغريةمضاد"  - 2    

 "أأنمت أأعمل بش ئون دنيامك" . هات من الفقرة ما يتوافق وقول الرسول .  -قال الرسول   -)ب(  

ليه االإسالم ؟   -)جـ(    ما طبيعة العمل اَلي يدعو اإ

 االإجاابت  : 

 اد" املتغرية " : الثابتة . مض - 2. . . . اإخل " : االإطالق  املقصود بـ" ال حد اإذن - 1 -)أأ( 

 أأنواع العلوم اليت تتعلق مبصاحل الناس املتغرية " فروض كفاية  أأنمت أأعمل بش ئون دنيامك . -)ب( 

ليه االإسالم هو العمل اَلي ال يس تغىن عنه اكلطب واحلساب  -)جـ(  كطبيعة العمل اَلي يدعو اإ

 اجلهل سواء أأاكن هذا يف الأمور ادلينية أأم ادلنيوية .فالعمل هو لك ما يدفع 

     2008امتحان ادلور الأول     

آدابه ، وأأنه ال شأأن  -فقط  -جيوز أأن نفهم العمل يف االإسالم عىل أأنه يعىن  " ال العمل بأأحاكمه وأ

جاء شامال  لالإسالم ابلعمل الكوين ، أأو العمل املادي . فاإن مثل هذا الفهم خطأأ ؛ ذكل أأن االإسالم

ر لْضوب النشاط االإنساين اكفة ومَّنا البحث الكوين . وقد أأمر االإنسان بتعمري هذا الك ون املسخه

هل ، وذكل يعين أأن الكون املشاَهد خاضع الإدراكه وحبثه ، وأأن ظواهره ليست ابلِشء املهبم 

 الغامض اَلي ال يفرس 

 فيدتني . لتني م " يف مج  املادي" ، ومضاد "  رضوبضع : مرادف "  -)أأ(  

 ملاذا ال ينبغي أأال حندد العمل يف االإسالم بأأنه النظر يف أأمور العقيدة والرشيعة وحدهام؟ -)ب( 

 ما العلوم اليت يراها االإمام الغزايل أأهنا فرض كفاية ؟ وما أأمهيُّتا يف نظره ؟ -)جـ(  

 االإجاابت  : 

 عناها ، مرادف " رضوب " : أأنواع   )نصف درجة(  وما يف م   )أأ( 

 مضاد " املادي " : الرويح )نصف درجة(  وما يف معناها ، امجلةل املفيدة مرتوكة للطالب .      -

ينبغي أأال حندد العمل يف االإسالم بأأنه النظر يف أأمور العقيدة والرشيعة فقط ؛ لأن االإسالم  -)ب( 

نسان بتعمري ث الكوين ، وقد أأمجاء شامال لْضوب النشاط االإنساين اكفة ومَّنا البح هذا ر االإ

ر هل ، وذكل يعىن   أأن الكون املشاَهد خاضع الإدراكه وحبثه .  -يف الوقت نفسه  -الكون املسخه

العلوم اليت يراها االإمام الغزايل أأهنا فرض كفاية يه لك عمل ال يس تغين عنه يف قوام أأمور   -)جـ( 

نه رضوري يف الأبدان ، واكحلس ادلنيا اكلطب اإذ هو رضوري يف حاجة بقاء املعامالت ، اب فاإ

وقسمة الوصاَّي واملواريث وغريها ، وأأصول الصناعات أأيضاً من فروض الكفاَّيت اكلفالحة 

 واحلياكة ، وهذه العلوم لو خال البْل ممن يقوم هبا لوقع احلرج )املشقة ، الضيق( للأمة 

      2010امتحان ادلور الثاين     

من العلوم اليت تتعلق مبصاحل الناس كن أأن يس تنبطه العقل البرشي " ال حد اإذن يف االإسالم ملا مي

املتغرية من زمان اإىل زمان ، ومن ماكن اإىل ماكن ، وهذا هو اَلي دفع فقهاء االإسالم اإىل اعتبار 

 الصناعات مثاًل فروض كفاية 

 0جابة الصحيحة يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإ  -)أأ( 

 صاحل(   -مصلحة  -مصلح   -" :  )صلح   مصاحللكمة " مفرد  - 1   

 -أأغىن الناس  -بعض الناس  -" ما جيب عىل : )لك الناس  فرض الكفايةاملقصود بـ "  - 2   

 خاصة الناس(

 الهادئة( -العتيدة  -الساكنة  -" : )الثابتة  املتغريةمضاد لكمة "  - 3   

ق -)ب(   مدلاًل عىل ما تقول .بني العمل الكوين واملادي ،  فر 

 وحض رأأي االإمام الغزايل يف العمل اَلي هو فرض كفاية ، وما رأأيك ؟  -)جـ( 

 االإجاابت: 

ية " ما جيب عىل بعض لكفاا فرضاملقصود بـ "  - 2مصلحة.   " : مصاحلمفرد لكمة "  - 1-)أأ( 

 " : الثابتة .       املتغريةمضاد لكمة "  - 3 الناس .

: هو العمل اَلي يبحث يف الكون وأأرساره ونظرَّيته اكلأرض والسامء  العمل الكوين -: الفرق -)ب( 

: هو العمل اَلي يبحث عن املادة وتكويناهتا ونتاجئها ،  العمل املادي -والنجوم والفضاء          

 كعمل الفزيَّيء وعمل الكميياء والأحياء وغريها .    
لوم احملمودة( هو ي هو فرض كفاية : فرض الكفاية )من العرأأي االإمام الغزايل يف العمل اَل -)جـ( 

تَغىن عنه يف قوام )اس تقامة( أأمور ادلنيا اكلطب و  احلساب ، وهذه العلوم لو خال لك عمل ال يُس ْ
 البْل ممن يقومون هبا لوقع احلرج )املشقة( . 

يف لك اجملاالت فلو تعمل  وأأَن أأرى أأن هذا الرأأي هو عني الصواب حىت جيد اجملمتع من يقوم بأأعامهل -

 لك الناس الطب مفن يقوم ابلأعامل الأخرى ؟   

      2011امتحان ادلور الأول     

 -شاورة قاعدة رشعية ، وَلكل قال احلسن وسفيان بن ُعَيينة : اإمنا أأمر رسول هللا " وأأصبحت امل 

- . " .. بذكل ليقتدي به غريه يف املشاورة وتصري س نة يف أأمته 

 0ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  يف -)أأ( 

نةمعىن لكمة "    - 1     طبيعة(  .  -طريقة  -رضيبة  -"  هو : )فريضة  س ُ

 الغلبة( . -الظمل  -الاستبداد  -" هو : )امحلق  املشاورةمضاد لكمة "   - 2   

 تعليل( - تكرار -توضيح  -بِل : )نتيجة . " عالقة هذا التعبري مبا ق  ليقتدي به غريه"  - 3  

أأمكل الناس عقاًل ؟ وما دالةل ذكل عىل لأحصابه وهو  -  -مبَ تفرس استشارة الرسول  -)ب( 

 مفهوم العمل يف االإسالم ؟ 

 ملاذا اعترب الفقهاء الصناعات فروض كفاية ؟ وما واجب ويل الأمر جتاه تكل الصناعات ؟  -)جـ( 

 االإجاابت  : 

نة "  هو :  طريقة .         - 1)أأ(  مضاد لكمة " املشاورة " هو :    - 2معىن لكمة " س ُ

 " ليقتدي به غريه ... " عالقة هذا التعبري مبا قبِل : تعليل .  - 3اد  .              الاستبد

لأحصابه وهو أأمكل الناس عقاًل ؛ ليقتدي به غريه يف  - -أأفرس استشارة الرسول  -)ب( 

 رة ، ويصري س نة يف أأمته ، وليجعل املشاورة قاعدة رشعية . املشاو 

نسان ما مل خيطر عىل ابل أأخيه من وجوه  وعلوم اخللق ال متناهية ، فال - يبعد أأن خيطر ببال اإ

وهذا يدل عىل أأن العمل يف االإسالم غري حمدود حبد معني ، واتساع  -املصاحل املتعددة يف ادلنيا  .  

 شورى يف اكتشاف اجملهول . جماالته ، وأأمهية ال 

ال حد اإذن يف االإسالم ملا ميكن أأن يس تنبطه العقل البرشى من أأنواع العلوم اليت  لأنه  -)جـ( 

 تتعلق مبصاحل الناس املتغرية من زمان اإىل زمان ، ومن ماكن اإىل ماكن . 

 هلل تعاىل . والصناعات تقوم عىل أأساس العمل املادي ، وِه الزمة للمجمتع ودراس ُّتا عبادة  -

بر الصناعات الالزمة للمسلمني ، واليت يسبب فقداهنا حرجاً جيب عىل ويل الأمر أأن يد -

 للمسلمني 

       م   2014امتحان ادلور  الأول 

نه يتعني عىل ويل الأمر أأن يدبر الصناعات الالزمة للمسلمني،   وقد قال بعض الفقهاء أأيضاً ... : "اإ

آمثاً ؛ لأنه يوقع املسلمني يف ا حرجاً للمسلمني، فاإذا مل يفعل ذكل يكوواليت يسبب فقدان أأي مَّن ن أ

 .   حرج  "

 فامي يأأيت :0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

 -" : ) السعادة  احلرجمضاد "  - 2 يصنع (  -يوفر  -ينوع  -" : ) حيسن  يدبرمعىن "  - 1

 السعة( -ار الاس تقر  -الأمن 

 أأولية ( -أألوية  -أأولياء  -) والَّي  " : ويلمجع "  - 3 



 

9 
 

 وحض مفهوم العمل الصحيح يف االإسالم  -  ما اَلي يتعني عىل ويل الأمر ؟  - 1 -)ب( 

 .  الكفاَّيت علل : " الطب واحلساب وأأصول الصناعات من فروض  - 1     -)جـ( 

 .  وحض رأأيكمع مفهوم العمل يف االإسالم . " " اتفق مفهوم البحث العلمي املعارص  - 2 

  : االإجاابت 

     مجع " ويل " : أأولياء  - 3   مضاد " احلرج " : السعة - 2  معىن " يدبر " : يوفر - 1  )أأ( 

 اَلي يتعني عىل ويل الأمر هو : أأن يوفر الصناعات الالزمة للمسلمني يف خمتلف اجملاالت  -1ب( 

 عمل يدفع اجلهل سواء يف الأمور ادلينية أأو ادلنيوية  ح يف االإسالم هو : لكمفهوم العمل الصحي -2

يقوم الطب واحلساب وأأصول الصناعات من فروض الكفاَّيت ؛ لأنه لو خال البْل ممن  -1 -)جـ( 

 هبا حلرج أأي وقع يف احلرية والضيق ، وِه علوم ال يس تغىن عَّنا يف قوام أأمور ادلنيا .  

عارص مع مفهوم العمل يف االإسالم ؛ لأن العمل يف االإسالم هيمت البحث العلمي امل اتفق مفهوم -2    

آَّيتنا يف الآفاق ويف  ابلبحث العلمي يف جمالني هام العامل الأكرب والعامل الأصغر قال تعاىل ) سرنهيم أ

 أأنفسهم حىت يتبني هلم أأنه احلق .. ( والعمل املعارص يبحث يف هذين اجملالني أأيضاً .   

      نظام قدمي      2014امتحان ادلور الأول 

" ال حد اإذن يف االإسالم ملا ميكن أأن يس تنبطه العقل البرشي من العلوم اليت تتعلق مبصاحل الناس 

املتغرية من زمان اإىل زمان ، ومن ماكن اإىل ماكن ، وهذا هو اَلي دفع فقهاء االإسالم اإىل اعتبار 

 الصناعات مثاًل فروض كفاية 

 0جابة الصحيحة ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإ  يف -)أأ( 

 -صاحل  -"  : )صلح  مصاحلمفرد "  - 2هناية(       -طرف    -" :  )جزاء   حدمعىن "  - 1   

 القوية( -الصحيحة  -" : )الثابتة  املتغريةمضاد "  - 3    مصلحة(

 وبني املفهوم الصحيح للعمل يف االإسالم ما أأنواع العلوم كام فهمت من املوضوع ؟   -)ب( 

ملاذا اعترب فقهاء االإسالم الصناعات فروض كفاية ؟ اذكر مثالني من العلوم املادية اليت   -)جـ( 

 تقوم علهيا هذه الصناعات .

 االإجاابت  : 

 مفرد " مصاحل "  : مصلحة . - 2معىن " حد " :  هناية  - 1 -)أأ( 

 لثابتة مضاد " املتغرية " : ا - 3 

املفهوم الصحيح للعمل يف االإسالم :   -العلوم : العمل ادليين والعمل الكوين .          أأنواع  -)ب( 

 هو لك عمل يدفع اجلهل ، سواء يف جمال الأمور ادلينية أأو ادلنيوية .  

 اعترب فقهاء االإسالم الصناعات فروض كفاية ؛ لأن علهيا يقوم نظام احلياة ، وتتعلق  -)جـ( 

 ة مثل الطبيعة ، الكميياء ، احلياة ، الطب ، الهندسة ، الزراعة ... مبصاحل الناس املتغري 

      2017امتحان ادلور الأول  

ذا اكن البحث العلمي  ينحْص يف جمالني هام : العامل الأكرب والعامل الأصغر ،  -مبفهومه املعارص -" واإ

آن الكرمي اإىل ذكل ".   فقد نهبنا القرأ

 )أأ(    يتعقد   )ب(  يتحدد)ج(  يتجمد   )د(    يتوقف":    ينحْصــ راد بامل - 1

 " :)أأ(   العلامء   )ب(  العالمات    )ج(  العوامل      )د(    العلوم العاملمجع "  - 2

 اإالَم ينُّتيي البحث يف الآفاق والبحث يف الأنفس ؟  - 3

 علل : أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط : - 4

ليه االإسالم هو العمل ادليين فقط . حصيحا أأن العملليس  -)أأ(        اَلي يدعو اإ

 دراسة علوم مثل : الطبيعة والكميياء عبادة هلل تعاىل يف رأأى الفقهاء . -)ب(    

 االإجاابت  : 

      مجع " العامل " :  )ج(  العوامل   . )درجة(     - 2املراد بــ " ينحْص")ب( يتحدد . )درجة( - 1

 فاق والبحث يف الأنفس ينُّتيان اإىل اكتشاف قوانني اخللق ، ومعرفة اخلالق. ث يف الآ البح - 3

 أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط : علل : - 4

ليه االإسالم هو العمل ادليين فقط ؛  لأن االإسالم جاء  -)أأ(      ليس حصيحا أأن العمل اَلي يدعو اإ

 لكوين . )درجة(شاماًل للك رضوب النشاط االإنساين اكفة ، ومَّنا البحث ا

دراسة علوم مثل : الطبيعة والكميياء عبادة هلل تعاىل يف رأأى الفقهاء ؛ لأن الفقهاء  -)ب(    

لصناعات فروض كفاية ، والصناعات تقوم عىل أأساس العمل املادي مثل : الكميياء يعتربون ا

 (والطبيعة ... ودراس ُّتا عبادة هلل تعاىل ، ولأهنا أأيضاً فروض كفاية. )درجة

      2017امتحان السودان  

:" اإنه يتعنيه عىل ويل  الأمر أأن يدب ِر  -وهذا يدل عىل معق النظرة  -" وقد قال بعض الفقهاء أأيًضا 

الصناعات الالزمة للمسلمني، واليت يسبب فقدان أأي مَّنا حرجاً للمسلمني ، فاإذا مل يفعل ذكل 

آمثاً ؛ لأنه يوقع املسلمني يف احلرج ".  يكون أ

 0ت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة يف ضوء فهمك معاين اللكام -أأ( )

 سطحية(   -كشف  -ظهور  -" :  )وضوح  معقمضاد "  - 1   

  مواٍل( -والة  -والَّي  -"  : )أأولياء  ويلمجع "  - 2   

 اَلنب( -احلزن -الضيق  -" : )اخلجل  احلرجمعىن "  - 3   

  الأمر ؟ وماذا لو مل يفعل ؟ما اَلي يتعنيه عىل ويل  -)ب( 

 ما العمل اَلي هو فرض كفاية عند االإمام الغزايل ؟  -)جـ(  

مجع " ويل "  : أأولياء               - 2مضاد " معق " :  سطحية    - 1   - :  االإجاابت 

 معىن " احلرج " : الضيق   - 3 

ذا مل يفعل يكوب( اَلي يتعنيه عىل ويل  الأمر أأن يدب ِر الصناعات الالزم آمثاً ة للمسلمني ، واإ  ن أ

مام الغزايل : هو لك عمل ال يُس تغىن عنه يف قوام أأمور   -)جـ(   العمل اَلي هو فرض كفاية عند االإ

 ادلنيا اكلطب  واحلساب.

      2017امتحان السودان  

منا امل ليه االإسالم هو العمل ادليين فقط ، واإ راد به لك عمل يدفع " ليس حصيحاً أأن العمل اَلي يدعو اإ

اء يف جمال الأمور ادلينية أأو ادلنيوية ، ومن مَثه ال تعارض بني ادلين والعمل يف االإسالم اجلهل ، سو 

. " .. 

 0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

 حصيحات(   -أأحصاح  -أأحصاء  -" :  )حصاح  حصيحاً مجع "  - 1   

  حياسب( -يسحب  -جير  -)يزيل  "  : يدفعادف " مر  - 2   

 توافق( -تتساوى  -تعاون  -" : )توحد  تعارضمضاد "  - 3   

 ما املفهوم اخلطأأ للعمل يف االإسالم ؟ مبيناً السبب .  -)ب( 

 لأحصابه ، مع أأنه اكن أأمكل الناس عقاًل  -   -كرثة مشاورة الرسول  - 1علل   -)جـ( 

 يف جمالني هام العامل الأكرب والعامل الأصغر. العلمي املعارص احنصار البحث  - 2

 االإجاابت  : 

 مضاد " تعارض " :   توافق  - 3مرادف " يدفع ":  يزيل  - 2مجع " حصيحاً " :  أحَِصهاء  1)أأ(  

آدابه ، وأأنه ال شأأ  -فقط  -اخلطأأ للعمل يف االإسالم : أأنه يَعين  املفهوم  -)ب(  ن العمل بأأحاكمه وأ

 )أأي ال حاجة( لالإسالم ابلعمل الكوين أأو العمل املادي .

ليه االإسالم لك عمل يدفع اجلهل، سواء يف جمال الأمور  - سبب اخلطأأ : أأن العمل اَلي يدعو اإ

 ض بني ادلين والعمل يف االإسالم.ادلينية أأو ادلنيوية ، ومن مَثه ال تعار 

، مع أأنه اكن أأمكل الناس عقاًل ؛ حىت حصابه لأ  -    -كرثة مشاورة الرسول  - 1علل :  -)جـ( 

 يؤسس قاعدة رشعية ، وليقتدي به غريه يف املشاورة وتصري س نة يف أأمته .

احنصار البحث العلمي املعارص يف جمالني هام العامل الأكرب والعامل الأصغر  ؛ لأن هدف   - 2

لنفس(، فالبحث يف الآفاق ، البحث العلمي املعارص العامل الأكرب )الكون( والعامل الأصغر )ا

 والبحث يف الأنفس ينُّتيان اإىل اكتشاف قوانني اخللق ، ومعرفة اخلالق.

      2018ر الثاين امتحان ادلو     

:" اإنه يتعنيه عىل ويل  الأمر أأن يدب ِر  -وهذا يدل عىل معق النظرة  -" وقد قال بعض الفقهاء أأيًضا 

يسبب فقدان أأي مَّنا حرجاً للمسلمني ، فاإذا مل يفعل ذكل  الصناعات الالزمة للمسلمني ، واليت

آمثاً ؛ لأنه يوقع املسلمني يف احلرج .. "   يكون أ

املوضوع اإىل أأن تعمل الصناعات : )أأ(   اإجبار وخسرة  )ب(  فرض عني .   )ج(  فرض  يشري - 1

 كفاية  )د( ترف ومتعة .

:  )أأ( الكون . )ب(  النفس .  )ج(  الأرسة .    املقصود بـ " العامل الأصغر" يف هذا املوضوع  - 2

 د( الطبيعة.)

 أأنه اكن أأمكل الناس عقاًل  أأكرث مشاورة لأحصابه ، مع - -علل : اكن الرسول  - 3

 دلل عىل : أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط :             - 4

ن نفهم العمل يف أأنه ال جيوز أأ  -)ب(   أأن العمل يف االإسالم غري حمدود حبد معني . -)أأ(    

آدابه . االإسالم  أأنه يعين العمل بأأحاكم ادلين وأ

 االإجاابت  : 

 يشري املوضوع اإىل أأن تعمل الصناعات :      )ج(  فرض كفاية . )درجة( - 1

 )درجة( املقصود بـ " العامل الأصغر" يف هذا املوضوع :  )ب(  النفس . - 2

ل الناس عقاًل  ؛ ليقتدي ابه ، مع أأنه اكن أأمكأأكرث مشاورة لأحص - -علل : اكن الرسول  - 3

يف أأمته ، ولأن علوم اخللق ال متناهية ، فال يبعد أأن خيطر  به غريه يف املشاورة ، ويصري س نة

آخر من وجوه املصاحل . نسان أ نسان ما مل خيطر عىل ابل اإ  )درجة( ببال اإ

 دلل عىل : أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط : - 4

: " أأنمت أأعمل  - -دود حبد معني : قول الرسول عمل يف االإسالم غري حمادلليل أأن ال -)أأ(    

امك " وهذا مما يفتح الباب واسعاً أأمام العقل ؛ ليس تنبط من أأنواع العلوم ما ال حْص هل بش ئون دني

 . )درجة(

آدابه:  ادلليل أأنه ال جيوز أأن نفهم العمل يف االإسالم -)ب(     أأن أأنه يعين العمل بأأحاكم ادلين وأ

نسان  االإسالم جاء شاماًل لْضوب النشاط االإنساين اكفة ، ومَّنا البحث الكوين . وقد أأمر االإ

بتعمري هذا الكون املسخر هل ، وذكل يَعين يف الوقت نفسه أأن الكون املشاهد خاضع الإدراكه 

 وحبثه . )درجة(

 قيم انسانية
      م        1997امتحان ادلور   الثاين 

وكرامته ،وحقوقه االإنسانية اإيل أأقىص احلدود .وقد جاء والاسرتقاق  الإنسان ،م يعتد حبرية ا" وقد مىض االإسال

 راخس متأأصل يف مجيع الأمم ، فدعا اإيل حترير العبيد ،وختليصهم من ذل الرق ،ورغب يف ذكل ترغيباً واسعاً " 

 " يف مجلتني من تعبريك  رغب" ، ومضاد "  يعتدضع مرادف "   -)أأ( 

 االإسالم يف حترير العبيد ؟ ا مَّنج م -)ب( 

 وحض معامةل االإسالم لغري املسلمني .  -)جـ( 

 مضاد  " رغهب " : رههب . -مرادف " يعتد " : هيمت .   -:  )أأ( االإجاابت 

 مَّنج االإسالم يف حترير العبيد  :  -)ب( 

احلق الاكمل أأن يسرتد أأعطى للعبد  -جعل االإسالم حترير العبيد تكفرياً لذلنوب همام كربت . - 1

رم االإسالم بيع الأمة اإذا اس تودلها موالها ح - 3حريته نظري قدر من املال يكس به بعرق جبينه .

                                                     حىت اإذا مات ردت اإلهيا حريُّتا .

 من غري املسلمني :  موقف االإسالم  -جعل أأبناءمه من االإماء أأحراراً كآابهئم . )جـ(  - 4

عىل املسلمني يف حروهبم أأال يقتلوا ش يخاً وال طفاًل  -صيل هللا عليه وسمل  -أأوجب الرسول  - 1

 وال امرأأة 

 عهده لنصارى جنران من أأروع الأمثةل عىل حسن املعامةل لأهل اَلمة . - 2

  ممارسة عباداهتم أأن ال متس كنائسهم ومعابدمه وأأن ترتك هلم احلرية يف - -أأمر الرسول  - 3

مىض اخللفاء الراشدون من بعده يقتدون به يف معامةل أأهل اَلمة ، ومن خري ما يصور هذه  - 4

نفسهم وأأ  مواهلم الروح عهد معر بن اخلطاب لأهل بيت املقدس ، فقد جاء فيه أأنه " أأعطامه أأماًَن لأ

 وكنائسهم وصلباهنم 

       م        1999ادلول الأول 

كر احلكي اإيل مسو االإنسان ، وأأنه يَفُْضل سائر اخمللوقات ، فقد ُخلق يف " أأحسن تقومي " ، يلفت اَل " ودامئاً 

وسوى ، وعدل ، وركب يف أأروع صورة ، ووهب من اخلواص اَلهنية ما حييل به لك عنْص يف الطبيعة اإيل 

 دمته " . خ

 ختري الصواب مما بني الأقواس فامي ييل :  -)أأ( 

  -قوة    -" :  ) عُلُو  مسومرادف "   -اختصاص (   -خاصية  -خصيصة  -" :   ) خاص  واصخلامفرد "   - 

 شدة (  -فوق  

 تفسري (  -نتيجة  -تعليل  -" عالقُّتا مبا قبلها :  )  توكيد  أأروع صورة  - 

 فضل هللا االإنسان عىل سائر اخمللوقات . مفا مظاهر هذا التفضيل ؟   -)ب( 

 م ين سالم للبرشية ، مفا الأسس اليت وضعها لتحقيق ذكل ؟ االإسال  -)جـ(  

 االإجاابت  : 

"أأروع صورة " عالقُّتا مبا قبلها : توكيد  -علو . )أأ( مفرد " اخلواص: خاص  .مرادف " مسو " :  

 . ]وتقبل اإجابة الطالب بقوهل : نتيجة[

نسان عىل سائر اخمللوقات . ومظاهر التفضيل ل -)ب(  آن فضل هللا االإ نسان يف القرأ م هللا االإ قد كر 

آدم  .. " .. الكرمي : " ولقد كرمنا بين أ

نسان خليفة هللا آن يف غري موضع أأن االإ  يف أأرضه ، فقد ُخلق يف أأحسن تقومي  ، وُسوي وذكر القرأ

 وعُدل وُركب يف أأروع صورة  ، واخضع لك ما يف الوجود لس يطرته . 

ة  ، ومن تمتة د أأن ترفرف علهيا أألوية الأمن والطمأأنيناالإسالم دين سالم للبرشية ، يري  -)جـ( 

  -  - ، فقد أأوجب الرسول ذكل ما وضعه من قوانني يف معامةل الأمم املغلوبة ، سلامً وحرابً 

عىل املسلمني يف حروهبم أأن ال يقتلوا ش يخاً وال طفاًل وال امرأأة ، وعهده لنصارى جنران من أأروع 

هل اَلمة ، فقد أأمر أأن ال متس كنائسهم ومعابدمه  ، وأأن ترتك هلم الأمثةل عىل حسن املعامةل لأ 

مةل أأهل اَلمة ، يقتدون به يف معااحلرية يف ممارسة عبادهتم ، ومىض اخللفاء الراشدون من بعده 

 معامةل تقوم عىل الرب هبم والعطف علهيم . 

      م        2000امتحان ادلور   الأول 

نسانيته ، الفرد اجامتعياً وعقلياً " يرفع االإسالم من شأأن   وروحياً ، وهو رفع من شأأنه أأن يسمو ابإ

افات ، وبدالً من أأن اإذ حرره من الرشك ، وعبادة القوى الطبيعية ، وأأسقط عن اكهِل نري اخلر 

يشعر أأنه مسخر لعوامل الطبيعة ، تتقاذفه كام هتوى ، نهبه اإيل أأهنا مسخرة هل وملنفعته ، ودعاه 

 عقِل ويعمل فكره  -يف معرفة قوانيَّنا  - لأن يس تخدم

 ختري االإجابة الصحيحة ملا ييل مما بني الأقواس :   -)أأ(  

ما بني   -ما بني الكتفني    -الطاعن يف السن   -" معناها : )من جتاوز الش باب   الاكهل"  -

 الرأأس والعنق(  

 نريات ( -أأنيار  -أأنوار   -" مجعها : )أأنور  نري"  -

 ينحدر(  -يغوص  -يتدحرج  -" مضادها : )هيبط  مويس"  -

نسان عىل سائر اخمللوقات . -)ب(    مفا مظاهر ذكل من خالل املوضوع  فضل االإسالم االإ

 االإسالم دين سالم للبرشية . وحض ذكل من خالل وصاَّي الرسول الكرمي . -)جـ(  

 االإجاابت: 

بني الرأأس والعنق " أأيضاً احل الطالب( تقبل " ما ما بني الكتفني . )ولص "الاكهل " معناها : -)أأ( 

 " يسمو " مضادها " :  هيبط وتقبل ينحدر أأيضاً   -" نري " مجعها : أأنيار  . -.

نسان  ، وأأنه يفضل سائر اخمللوقات فقد خلق " يف   -)ب(  دامئاً يلفت اَلكر احلكي اإيل مسو االإ

مته " ولقد كرمنا ه عنارص الطبيعة اإيل خدواص اَلهنية ما حييل بأأحسن تقومي " ووهب من اخل

آدم  ، ومحلنامه يف الرب والبحر ، ورزقنامه من الطيبات وفضلنامه عىل كثري ممن خلقنا تفضياًل  بىن أ

نسان خليفة هللا يف الأرض " وهو اَلي جعلمك خالئف الأرض "  آن أأن االإ  " ويذكر القرأ

طمأأنينة  ، فقد أأوجب علهيا أألوية الأمن وال للبرشية يريد أأن ترفرف االإسالم دين سالم  -)جـ( 

عىل املسلمني يف حروهبم أأال يقتلوا ش يخاً وال امرأأة . وعهده لنصارى جنران من   -  -الرسول 

أأروع الأمثةل عىل حسن املعامةل لأهل اَلمة ، فقد أأمر أأال متس كنائسهم ومعابدمه وأأن ترتك هلم 

 ن به . ء الرسول من بعده يقتدو ة عباداهتم ، ومىض خلفااحلرية يف ممارس

     م       2002امتحان ادلور   الأول 

"... واحلق اإن تعالي االإسالم السمحة ال الس يف يه اليت فتحت الشام ومْص اإىل الأندلس والعراق اإىل 

 خراسان والهند فقد كفل للناس حريُّتم ال لأتباعه وحدمه للك من عاشوا يف ظالهل مسلمني وغري مسلمني ،

 وكأنه أأراد وحدة النوع االإنساين وحدة ، يعمها العدل والسالم والرخاء . 

 " يف مجلتني من عندك . السمحة" ، ومضاد "  كفلضع مرادف "  -)أأ( 

 ما اَلي أأدى اإىل انتشار االإسالم  ؟ ما الغاية اليت أأرادها لالإنسانية  ؟  -)ب( 

 أأكد االإسالم حرية العقيدة :  -)جـ( 

 اإىل القتال  ؟  -   -طر الرسول  ؟ وملاذا اضكيف اكن ذكل -1

 عىل املسلمني يف معامةل الأمم املغلوبة ؟  -    -ما اَلي أأوجبه الرسول  -2

 االإجاابت  : 

مضاد " السمحة " : الصعبة أأو العسرية . )ترتك امجللتان  -مرادف " كفل " : مضن .       -)أأ( 

 للطالب(  .

حيث مضن للناس مجيعا مسلمني وغري  ة ،ميه السمحة ومبادئه الساميانترش االإسالم بتعال  -)ب( 

نسانية يه وحدة النوع االإنساين  -مسلمني حرَّيهتم يف خمتلف مظاهر احلياة . والغاية اليت أأرادها لالإ

 ، وحتقق العدل والرخاء والسالم للبرشية .

ول يف االإسالم بل يرتكون أأكد االإسالم حرية العقيدة بعدم اإكراه الناس عىل ادلخ - 1  -)جـ( 

نفسهم ، فْضب بذكل أأروع مثل للتسامح ادليين . أأحرا  راً وما اختاروا لأ

اإىل القتال أأحياَن ؛ لْلفاع عن دين هللا ال العدوان ، فقد أأمر هللا  - -وقد اضطر الرسول  - 2

أأمرمه ابمليل  املسلمني بقتال من يقاتلوهنم وهنامه عن الاعتداء عىل غريمه ، بل  -  -الرسول 

ليه .  اإىل السالم اإذا  مال أأعداؤمه اإ

   م       2005امتحان ادلور   الأول 

ومن تمتة ذكل ما وضعه من قوانني  " فاالإسالم دين سالم للبرشية يريد أأن ترفرف علهيا أألوية الأمن والطمأأنينة ،

لمني يف حروهبم أأال يقتلوا ش يًخا  املسعىل  -  -يف معامةل الأمم املغلوبة سلًما وحراًب ، فقد أأوجب الرسول  

 وال طفالً وال امرأأة ، وعهده لنصارى جنران من أأروع الأمثةل عىل حسن املعامةل لأهل اَلمة ".

" يف مجلتني  املغلوبة" ، ومضاد "  ترفرفيف س ياقها ضع مرادف "  يف ضوء فهمك معاين اللكامت  -)أأ( 

 مفيدتني.

"  ؟ وكيف نظر اخللفاء الراشدون يف معاملُّتم غري اإن االإسالم دين سالم للبرشية ماذا نعين ابلقول : "   -)ب( 

 املسلمني ؟

 اً ؟ملاذا عين املسلمني ابلفرد روحياً وعقلياً واجامتعي  - 1            -)جـ( 

 ما العالقة بني سامحة االإسالم واتساع رقعة ادلوةل االإسالمية ؟  - 2              

 االإجاابت  : 

تتحرك ، ختفق )وما يف معناهام( ، وامجلةل مرتوكة للطالب .                                             مرادف " ترفرف " : -)أأ( 

 مضاد " املغلوبة " : املنتْصة )وما يف معناها( ، وامجلةل مرتوكة للطالب . -

ذكل  لأمن والطمأأنينة ، وحيققاالإسالم دين سالم للبرشية ، يريد أأن ترفرف علهيا أألوية ا -)ب( 

عىل   -  -ما وضعه من قوانني يف معامةل الأمم املغلوبة سلام وحراب ، فقد أأوجب الرسول 

املسلمني يف حروهبم أأال يقتلوا ش يخا وال طفال وال امرأأة ، وعهده لنصارى جنران من أأروع الأمثةل 

حلرية يف ومعابدمه وأأن ترتك هلم اعىل حسن املعامةل لأهل اَلمة ، فقد أأمر أأال متس كنائسهم 

 ممارسة عبادهتم .

 -ريض هللا عنه  -وعهد معر بن اخلطاب   -  -ومىض اخللفاء الراشدون يقتدون ابلرسول  -

لأهل بيت املقدس خري دليل عىل ذكل : )فقد أأعطامه أأماَن لأنفسهم وأأمواهلم وكنائسهم وصلباهنم . 

ديَّنم وال أأيضار أأحد مَّنم ، واهلم ، وال يكرهون عىل ال تسكن كنائسهم وال هتدم ، وتصان أأم

ماما للك العهود اليت عقدت مع نصارى الشام وغريمه .  واكن هذا العهد اإ

ليحرره من الرشك وعبادة قوى  عىن االإسالم ابلفرد روحيا وعقليا واجامتعيا ؛ - 1       -)جـ( 

ن الطبيعة مسخرة هل وملنفعته وتدعوه أأن الطبيعة ، وأأسقط عن اكهِل نري اخلرافات ، وينهبه اإىل أأ 

يود عن روحه وعقِل ، وهيأأه حلياة روحية وعقلية يس تخدم عقِل ملعرفة قوانيَّنا ، وبذكل فك الق 

والرب والتعاون ، تعاون الرجل مع املرأأة يف  سامية ، وحلياة اجامتعية عادةل ، حياة تقوم عىل اخلري

 يف اجملمتع الرش يد . الأرسة الصاحلة ، وتعاون الرجل مع أأخيه
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اإن سامحة االإسالم يه اليت فتحت الشام ومْص اإىل الأندلس ، والعراق اإىل خراسان والهند  - 2

ني وغري مسلمني ، فقد كفل للناس الأمن ال لأتباعه وحدمه ، بل للك من عاشوا يف ظالهل مسلم

 م .، وكأنه أأراد وحدة النوع االإنساين ، وحدة يعمها العدل والرخاء والسال

   م       2007امتحان ادلور   الأول 

نسانية اإىل أأقىص احلدود ، وقد جاء  نسان وكرامته وحقوقه االإ " وقد مىض االإسالم يعتد حبرية االإ

حترير العبيد ، وختليصهم من ذل الرق ورغب  والاسرتقاق راخس متأأصل يف مجيع الأمم ، فدعا اإىل

حابة وعىل رأأسهم أأبوبكر الصديق يفكون رقاب الرقيق يف ذكل ترغيبا واسعا ، انربى كثري من الص

 برشاهئم مث عتقهم ".

 :0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

 مرتد(   -: )معتد همزت  راخسمضاد  - 2هيمت( .    -يفخر  -)ينرش  : يعتدمرادف  - 1  

نسانية -)ب(   ؟ وما مدى جتاوب املسلمني مع هذا املوقف  ما موقف االإسالم من احلرية االإ

 ما القوانني اليت وضعها االإسالم لتحقيق السالم مع غري املسلمني يف السمل واحلرب  -)جـ( 

 مضاد " راخس " : همزت .  - " يعتد " : هيمت . مرادف   -:  )أأ( االإجاابت 

نسان واحرتهما حىت يف اختيار  - 1  -)ب(  ادلين ، فالناس ال يكرهون  وسع االإسالم حقوق االإ

نفسهم .  عىل ادلخول يف االإسالم ، بل يرتكون ودعا اإىل حترير العبيد   - 2أأحرارا وما اختاروا لأ

كفريا لذلنوب همام كربت ، وقد أأعطى العبد احلق يف أأن وختليصهم من ذل الرق ، وجعل التحرير ت

 رق جبينه .ياكتب مواله ؛ ليسرتد حريته نظري قدر من املال يكس به بع

لهيا حريُّتا .  - 3  وحرم االإسالم بيع الأمة اإذا اس تودلها موالها حىت اإذا مات ردت اإ

 رأأسهم أأبوبكر الصديق وجتاوب املسلمون مع موقف االإسالم ، وانربى كثري من الصحابة وعىل -

 يفكون رقاب الرقيق برشاهئم مث عتقهم .

عىل املسلمني يف حروهبم أأال يقتلوا ش يخاً   -  -فقد أأوجب الرسول   - 1: القوانني يه  -)جـ( 

لنصارى جنران من أأروع الأمثةل عىل حسن املعامةل   -  -وال طفاًل وال امرأأة وعهد الرسول 

 متس كنائسهم ومعابدمه ، وأأن ترتك هلم احلرية يف ممارسة عباداهتم لأهل اَلمة فقد أأمر أأال 

رب هبم به يف معامةل أأهل اَلمة معامةل تقوم عىل الومىض اخللفاء الراشدون من بعده يقتدون  - 2

والعطف علهيم ، وقد أأعطى معر بن اخلطاب أأهل بيت املقدس أأماَن لأنفسهم وأأمواهلم وكنائسهم 

نائسهم وال هُتدم ، وال يُكرهون عىل ديَّنم وال يضار أأحد مَّنم ، فاكن هذا وصلباهنم فال تسكن ك 

 مع نصارى الشام وغريمه العهد اإماماً للك العهود اليت عقدت 

    م       2008امتحان ادلور   الثاين 

" فاالإسالم دين سالم للبرشية يريد أأن ترفرف علهيا أألوية الأمن والطمأأنينة ، ومن تمتة ذكل ما 

عىل   -  -وضعه من قوانني يف معامةل الأمم املغلوبة سلًما وحراًب ، فقد أأوجب الرسول 

الأمثةل ة ، وعهده لنصارى جنران من أأروع يقتلوا ش يًخا وال طفاًل وال امرأأ املسلمني يف حروهبم أأال 

عىل حسن املعامةل لأهل اَلمة ، فقد أأمر أأال متس كنائسهم ومعابدمه وأأن ترتك هلم حرية يف ممارسة 

 عبادهتم " .

"  ممارسة" ، ومضاد "  أأوجبيف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ضع :  مرادف "   -)أأ( 

 يف مجلتني مفيدتني . 

 سلامً وحراًب ؟ كيف تعامل االإسالم مع الأمم املغلوبة -)ب( 

 اذكر ما فعِل معر بن اخلطاب مع أأهل بيت املقدس . وماذا تس تنتج من ذكل  -)جـ( 

 االإجاابت  : 

" : ترك أأو  ممارسةمضاد "   -" : أألزم أأو فرض    وما يف معناها ،    أأوجبمرادف "   -)أأ( 

 امجلةل املفيدة مرتوكة للطالب .     وما يف معناها ، جهر 

أأوجب الرسول عىل املسلمني يف حروهبم أأال يقتلوا ش يخاً وال طفاًل وال امرأأة ، وعهده  -)ب( 

لنصارى جنران من أأروع الأمثةل عىل حسن املعامةل لأهل اَلمة فقد أأمر أأال متس كنائسهم 

 رسة عباداهتم . م احلرية يف مماومعابدمه ، وأأن ترتك هل

ال تسكن كنائسهم وال هتدم وال ينقص مَّنا وال  أأعطامه أأماَن لأنفسهم وأأمواهلم وكنائسهم وصلباهنـم ، -)جـ( 

 من حزيها وال من صليهبم وال يشء من أأمواهلم ، وال يُكرهون عىل ديَّنم وال يُضار أأحد مَّنم .   

الأمم املغلوبة ، واحرتامه عقائدمه  ونس تنتج من ذكل مدى سامحة االإسالم يف تعامِل مع  - 

 وحرَّيهتم .  

    م        2009امتحان ادلور   الثاين 

نسانية اإىل أأقىص احلدود وقد جاء  نسان وكرامته وحقوقه االإ " وقد مىض االإسالم يعتد حبرية االإ

يف  والاسرتقاق راخس متأأصل يف مجيع الأمم فدعا عىل حترير العبيد وختليصهم من ذل الرق ورغب

سهم أأبو بكر الصديق يفكون رقاب الرقيق ذكل ترغيبا واسعا وانربى كثري من الصحابة وعىل رأأ 

 برشاهئم مث عتقهم .. " .

 فامي يأأيت :0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

  هيمت(  .  -ينادي    -يطالب    -"  هو : )يْصح   يعتدمرادف "    - 1   

 متناثر( .  -متنقل    -متفتت    -" هو : )مقتلع   متأأصلمضاد "   - 2   

ال تزال مالحمها قامئة حىت الآن ويه  لقضيةتعكس الفقرة السابقة معاجلة االإسالم   - 3   

آة   -التفرقة العنْصية  -:)الاس تنساخ   العوملة(   -حقوق املرأ

نسان وكرامت  -)ب(  يك ه . كيف اس تقبل الصحابة هذه ادلعوة ؟ وما رأأ دعا االإسالم اإىل حرية االإ

 فهم ؟يف موق 

فتح االإسالم طرقاً عديدة لتحرير العبيد . اذكرها مبيناً ما تعكسه من خصائص هذا ادلين  -)جـ( 

 . 

 مضاد " متأأصل " هو :   - 2مرادف "  يعتد "  هو : هيمت   - 1   -)أأ(    :االإجاابت

 ابقة معاجلة االإسالم لقضية :  التفرقة العنْصية  .تعكس الفقرة الس  - 3مقتلع   

ى( من الصحابة ، وعىل  -)ب( نسان وكرامته بأأن انربى )تصد  اس تقبل الصحابة ادلعوة اإىل حرية االإ

 كون رقاب الرقيق برشاهئم ، مث عتقهم وحتريرمه .  رأأسهم أأبو بكر الصديق يف

ليه االإس  - الم ويظهر مدى حهبم لهذا ادلين اَلي تغلغل يف رأأيي يف موقفهم : أأنه يتفق مع ما دعا اإ

 هم ، وال يفرق بني س يد ومسود نفوس 

اَلنوب  فتح االإسالم طرقاً عديدة لتحرير العبيد فقد جعل االإسالم هذا التحرير تكفرياً عن -)جـ( 

ذا اس تودلها موالها  همام كربت ، وأأعطى العبد احلق الاكمل أأن ياكتب مواله ، وحرم بيع الأمة اإ

 حىت اإذا مات ردت اإلهيا حريُّتا   .

وهذه الطرق تعكس خصائص عديدة لْلين االإساليم مَّنا أأنه دين الفطرة السلمية اَلي حيفظ  -

نسان حريته اليت فطر علهيا ، ودين احلق وال عدل اَلي يرفع الظمل عن العبيد ، ويعيد اإلهيم لالإ

 حقوقهم املسلوبة 

 م        2010امتحان ادلور   الأول 

نسان  "  ودعاه لأن يس تخدم يف معرفة قوانيَّنا عقِل ويعمل فكره . وبذكل فك القيود عن روح االإ

الرب والتعاون ، تعاون ، وعقِل مجيعاً ... كام هيأأه حلياة اجامتعية عادةل ، حياة تقوم عىل اخلري و 

 ... "  الرجل مع املرأأة يف الأرسة الصاحلة ، وتعاون الرجل مع أأخيه يف اجملمتع الرش يد

 0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

 مزيه(  .   -أأعده  -أأطلعه  -"  هو : )نهبه  هيأأهمعىن "    - 1   

 ضعيفة( . -هابطة    -متحررة  -" هو : )راجئة  ساميةمضاد "   - 2   

 -تعليل  -بِل : )نتيجة التعبري مبا ق " عالقة هذا  حياة تقوم عىل اخلري والرب والتعاون"  - 3  

 تكرار( -تفصيل 

نسان عىل سائر اخمللوقات ؟ وما عالقة ذكل بتسخري الطبيعة خلدمته  -)ب(   مب سام االإ

الصحابة يف رشاء العبيد ، وعتقهم ، وبني القي يف االإسالم . دلل عىل ما  اربط بني تنافس -)جـ( 

 تقول . 

 االإجاابت: 

" حياة تقوم عىل   - 3مضاد " سامية " : هابطة .    - 2ده  . "  هيأأه " : أأع معىن - 1  -)أأ( 

 اخلري والرب والتعاون " عالقة هذا التعبري مبا قبِل : تفصيل 

نسان اب -)ب(  س تخدام العقل ، وفك القيود عن روحه ، وعقِل ، وهيأأ االإسالم هل حياة سام االإ

 عية عادةل تقوم عىل اخلري والرب والتعاون . روحية ، وعقلية سامية ، وهيأأ هل حياة اجامت

نسان اس تخدام عقِل للتعرف عىل قوانني  -   وعالقة ذكل بتسخري الطبيعة خلدمته : هيأأ لالإ

 ة علهيا ، وتوجهيها اإىل ما فيه خريه ، ونفعه .  الطبيعة ؛ ليمت هل الس يطر 

، ورغب يف ذكل ترغيباً واسعاً ، لأن االإسالم دعا اإىل حترير العبيد ، وختليصهم من الرق  -)جـ(

 ذكل يفكون رقاب الرقيق برشاهئم ، مث عتقهم وحتريرمه .  واندفع كثري من الصحابة بعد 

ل بن رابح ، مث حرره ، وكذكل حتريره لكثري من ادلليل : أأبو بكر الصديق اَلي اشرتى بال -

 العبيد .

     م       2011امتحان ادلور   الثاين 

نسان وكرامته ، الإسالم يعتد" وقد مىض ا نسانية اإىل أأقىص احلدود ، وقد جاء  حبرية االإ وحقوقه االإ

والاسرتقاق راخس متأأصل يف مجيع الأمم ، فدعا اإىل حترير العبيد وختليصهم من ذل الرق ، ورغب 

 يف ذكل ترغيبا واسعاً .. " .

 0 يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة -)أأ( 

 هيمت(   -يدعو  -هيتف  - مرادف " يعتد  " :  )ينادي - 1   

 العبودية( -الرقة  -العزة  -مضاد " الاسرتقاق "  : )احلرية  - 2   

حب  -" ورغ ب يف ذكل " امس االإشارة يف العبارة السابقة يعود عىل : )اإعالء االإسالم  - 3  

 حترير العبيد( -ذل الرق  -الرشف 

 اإىل عامل احلرية والأحرار . وحض  ثرية يدخل مَّنا العبيدسالم أأبوااًب ك فتح االإ   -)ب( 

االإسالم دين سالم للبرشية . مفا القوانني اليت وضعها لتحقيق ذكل ؟ وما الأدةل اليت تؤكد  -)جـ( 

 تسامح االإسالم مع ادلَّيَنت الأخرى ؟ 

 الاسرتقاق ":  احلرية  .    مضاد "  - 2مرادف " يعتد  "  :  هيمت .   -1  -:)أأ( االإجاابت

 غ ب يف ذكل " امس االإشارة يف العبارة السابقة يعود عىل : حترير العبيد .   " ور - 3

 فتح االإسالم أأبوااًب كثرية يدخل مَّنا العبيد اإىل عامل احلرية والأحرار مَّنا : -)ب( 

ون الرقاب تقراًب اإىل هللا يف التحرير ترغيباً واسعاً فانربى الكثري من الصحابة يفك رغب  - 1    

 .         كأيب بكر الصديق ريض هللا عنه 

جعل للعبد احلق الاكمل   - 3جعل االإسالم حترير الرقاب تكفرياً لذلنوب همام كربت .     - 2     

                                                                               أأن ياكتب س يده .                             

لهيا حريُّتا .     - 4  حرم االإسالم بيع اَلَمة اإذا اس تودلها موالها حىت اإذا مات ردت اإ

عىل املسلمني يف حروهبم أأال يقتلوا ش يخاً وال طفاًل وال امرأأة  -  -فقد أأوجب الرسول  -)جـ( 

 عباداهتم ، وادلليل عىل ذكل :س كنائسهم وال معابدمه ، وأأن يرتك هلم احلرية يف ممارسة وال مت

 -موقف معر بن اخلطاب  - 2نصارى جنران وعهده معهم .   من  -  -موقف الرسول  - 1    

 من أأهل بيت املقدس وعهده معهم .   -ريض هللا عنه 

   م  2014امتحان السودان   

نسانية اإىل أأقىص  نسان وكرامته وحقوقه االإ احلدود ، وقد جاء )وقد مىض االإسالم يعتد حبرية االإ

 ا اإىل حترير العبيد(.والاسرتقاق راخس متأأصل يف مجيع الأمم ، فدع

 فامي ييل :0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ، ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

 -الكرامة  -مضاد " الاسرتقاق " : )القوة   - 2 يعاد(  -هيمت  -معىن " يعتد " : )يتجاوز   - 1

 التوكيد(  -الكرثة  -" قد " يف أأول الفقرة تفيد : )القةل   - 3    العتق( 

نسان وحريته ؟  -)ب(   ملاذا حرص االإسالم عىل كرامة االإ

 ( أأمام العبارة غري الصحيحة فامي ييل ×( أأمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ضع عالمة ) -)جـ( 

قناع .  - 1     االإسالم  - 2 انترش االإسالم بقوة الس يف ومل ينترش ابالإ

  أأحسن معامةل الأمم املغلوبة يف احلروب وسن القوانني َلكل .

     م       2015امتحان ادلور   الثاين 

نسانيته ،اإذ  " يرفع االإسالم من شأأن الفرد اجامتعياً وعقلياً وروحياً ، وهو رفع من شأأنه أأن يسمو ابإ

ري اخلرافات ، وبدالً من أأن هِل نحرره من الرشك ، وعبادة القوى الطبيعية ، وأأسقط عن اك

 يشعر أأنه مسخر لعوامل الطبيعة ، تتقاذفه كام هتوى ، نهبه اإيل أأهنا مسخرة هل وملنفعته 

 0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ، ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ(  

 تَّنار( -تطري  -تُسقط  -)حتب  معىن " هتوى " : - 1    

 اس تغِل( -أأرسه  -عطِل  -" : )طالبه  مقابل " حرره - 2    

 اخلروف( -اخلرافة  -اخملرف  -مفرد" اخلرافات "  : )اخملرفة   - 3    

نسان ، ويرفع من شأأنه . وحض ذكل بأأسلوبك . -)ب(   نسانية االإ  االإسالم يسمو ابإ

ح االإسالم أأاب - 2تنافس الصحابة يف رشاء العبيد ، وعتقهم .    - 1    : علل ملا يأأيت  -)جـ(  

  ماكتبة العبد مواله .

مفرد"   - 3   " : أأرسه .  حررهمقابل "  -" : حتب .  هتوىمعىن "  - 1 -: )أأ( االإجاابت 

 "  : اخلرافة  اخلرافات

 اخلرافات ، وبدالً من اإذ حرره من الرشك وعبادة قوى الطبيعة ، وأأسقط عن اكهِل نري -)ب( 

 تتقاذفه كام هتوى ، نهبه اإيل أأهنا مسخرة هل وملنفعته .   أأن يشعر أأنه مسخر لعوامل الطبيعة ، 

تنافس الصحابة يف رشاء العبيد ، وعتقهم ؛ لأن االإسالم دعا اإىل حترير  - 1التعليل :  -)جـ(  

عاً ، وجعِل تكفرياً عن اَلنوب همام العبيد ، وختليصهم من ذل الرق ، ورغ ب يف ذكل ترغيباً واس

 كربت . 

ة العبد مواله ؛ حيت يسرتد العبد حريته نظري قدر من املال يكس به االإسالم ماكتب أأابح - 2      

 بعرق جبينه ، وذكل للتشجيع عىل حترير العبيد .  

   م  2016امتحان السودان   

نسان ، وأأنه يفضل سائر اخمللوقات ؛ فقد خلق يف أأحسن  )ودامئا يلفت اَلكر احلكي اإىل مسو االإ

وركب يف أأروع صورة ، ووهب من اخلواص اَلهنية ما حييل به لك عنْص تقومي ، وسوى وعدل 

 يف الطبيعة اإىل خدمته ..(.

 فامي ييل :0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

                        يدبر(    -يصور  -يصري   -معىن " حييل " : )يبدل  - 1    

 اخلص( -اخلاصة  -اخلصيصة  -واص " : )اخلاصية مفرد " اخل - 2

 أأقبح( -أأصغر  -أأقل  -مضاد " أأروع " : )أأدىن  - 3    

 تتناول الفقرة قضية لها أأدلُّتا . وحض ذكل . -)ب( 

 لبالد رشقاً وغراًب ؟ وماذا كفل االإسالم للناس مجيعاً ؟  ما اَلي فتح لالإسالم ا -)جـ( 

 االإجاابت     : 

 مضاد " أأروع " : أأقبح  - 3مفرد " اخلواص :  اخلاصة  - 2" :  يصري  معىن " حييل  - 1   -)أأ( 

نسان وتفضيِل عىل سائر اخمللوقات ، والأدةل عىل ذكل أأن  -)ب(  تتناول الفقرة قضية مسو االإ

خلقه يف أأحسن تقومي وسواه وعدهل وركبه يف أأروع صورة ، ووهبه من اخلواص اَلهنية ما جيعل 

 الطبيعة يقوم عىل خدمته .  لك عنْص يف

ه السمحة وليس الس يف ؛ وكفل االإسالم اَلي فتح لالإسالم البالد رشقاً وغراًب تعالمي -)جـ( 

تباعه وحدمه ، بل للك من عاشوا يف ظالهل مسلمني وغري مسلمني .   للناس مجيًعا حريُّتم ال لأ

     م        2016امتحان ادلور  الثاين 

ر لعواموبدالً من أأن يشُعرَ  رةٌ هل و  أأنه مسخه ملنفعتِه، ِل الطبيعِة تتقاذفُه كام هتوى نَبهه اإىل أأهنا مسخه

نسان  ودعاه لأن يس تخدَم يف معرفِة قوانيَّنا عْقَِل، ويُْعِمَل فْكَرُه وبذكل فك القيود عن روح االإ

 وعقِل مجيعاً ، وهيأأه حلياة روحية وعقلية سامية ".

 0بة الصحيحة لكامت يف س ياقها ختري االإجايف ضوء فهمك معاين ال -)أأ( 

 -" هو : )تدمر  هتوىمقابل "   - 2مركبة(  .     -معدةل  -"  : )هميأأة  مسخرةمعىن "    - 1

 معل( -عامل  -" : )معيل  عواملمفرد "  - 3تكره( .   -ترتفع 

الَم دعاه ؟  -)ب(  نسان ؟ واإ  اإالَم نب ه االإسالم االإ

نسان م -)جـ(   . فضل عىل سائر اخمللوقاتعلل : االإ

 مقابل " هتوى " هو :   - 2مسخرة "  : هميأأة       معىن "  -1  -:    )أأ( االإجاابت

   مفرد " عوامل " : عامل . - 3   تكره   

نسان اإىل أأن عوامل الطبيعة مسخرة هل وملنفعته وأأنه ليس مسخراً لها           -)ب(   نب ه االإسالم االإ

 ره يف معرفة قوانيَّنا.  م عقِل ويعمل فكودعاه ن يس تخد -

نسان مفض -)جـ(  ل وركب االإ ل عىل سائر اخمللوقات ؛ لأنه خلق يف" أأحسن تقومي " وسوي وعد 

يف أأروع صورة ووهب من اخلواص اَلهنية ما حييل به لك عنْص يف الطبيعة اإىل خدمته 

 )درجتان(.

  م        2017امتحان ادلور   الثاين 

 يف مجيع الأمم ، فدعا اإىل حترير العبيد .. " .  قاق راخس متأأصلم والاسرت "جاء االإسال

ما عالقة مجةل " فدعا اىل حترير العبيد " مبا قبلها :  )أأ(   نتيجة )ب(  تنويع  )ج(  تعليل   - 1

 لنصارى جنران يدل عىل   -  -عهد الرسول  -     2)د(  تأأكيد     

تبادل  متكل )ج(  التسامح وحسن املعامةل     )د()ب(  حق ال ابملعامةل الفخر والتبايه  )أأ(

 املنفعة

 وحض ملمحني من مالمح املَّنج االإساليم يف جتفيف منابع الرق .  - 3

 أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط :  اس تنتج يف ضوء دراس تك للموضوع : - 4

نسان وكرامته . -)أأ(       سبب حرص االإسالم عىل حرية االإ

 من شأأن الفرد اجامتعياً وعقلياً وروحيًا . فع االإسالمنتيجة ر  - )ب(   

 االإجاابت    :  

 )درجة( عالقة مجةل " فدعا اىل حترير العبيد " مبا قبلها :       )أأ(   نتيجة     - 1

  لنصارى جنران يدل عىل : )ج(  التسامح وحسن املعامةل       -   -عهد الرسول  - 2

   يف جتفيف منابع الرق : االإساليم  مح املَّنجملمحان من مال - 3

 جعل االإسالم حترير العبيد تكفرًيا لذلنوب همام كربت . -

وأأعطى االإسالم للعبد احلق الاكمل أأن ياكتب مواله ،وأأن يسرتد حريته نظري قَدر من املال  -

  يكس به بعرق جبينه .

ذا اس تودلها موالها ، حىت اإذا مات رُ  - م االإسالم بيع الأَمة اإ لهيا حريُّتا .حره  دهت اإ

 )يكتفى مبلمحني للك ملمح نصف درجة(  وجعل أأبناء االإماء أأحرارا كآابهئم . -

نسان خليفة هللا يف أأرضه  -)أأ(   - 4 نسان وكرامته أأن االإ سبب حرص االإسالم عىل حرية االإ

 )درجة( خلقه ؛ ليسودها ، وخُيضع لك ما يف الوجود لس يطرته.ووكيِل فهيا ، 

فع االإسالم من شأأن الفرد اجامتعياً وعقلياً وروحياً أأنه فك القيود عن روح نتيجة ر  -( )ب         

نسان وعقِل مجيعاً ، وهيأأه حلياة روحية وعقلية سامية ، كام هيأأه حلياة اجامتعية عادةل ، حياة  االإ

الرجل مع أأخيه والرب والتعاون ، تعاون الرجل مع املرأأة يف الأرسة الصاحلة ، وتعاون  تقوم عىل اخلري

 يف اجملمتع الرش يد. )درجة(.

 األ يــــــــــــــام
 من الفصل الأول   م  2009امتحان  ادلور الأول 

حىت يتوضأأ الش يخ ويصيل ، ويقرأأ ورده ويرشب قهوته  " حينئذ ختفت الأصوات وهتدأأ احلركة ،

لفراش ، وانسابت يف ، وميِض اإىل معِل . فاإذا أأغلق الباب من دونه هنضت امجلاعة لكها من ا

 البيت صاحئة العبة حىت ختتلط مبا يف البيت من طري وماش ية 

 0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

  -الفرح   -اخلوف   -نت العاطفة املس يطرة عيل من يف أأثناء وجود الوادل يه : )االإجعاب اك -

 الاطمئنان(

اخلروج اإيل الس ياح لياًل ؟ وعالَم يدل ذكل من مالمح  لصِب يشعر حبزن عندملاذا اكن ا  -)ب( 

 خشصيته ؟  

 ذكل ؟ صف ما اكن حيدث للصِب عند عودته من الس ياج . وما رأأيك يف   -)جـ( 

 من الفصل الأول نظام قدمي   م  2014امتحان  ادلور الثاين 

اإال ويف نفسه حرسة الذعة ؛ لأنه اكن يقدر  " مث يذكر أأنه اكن ال خيرج ليةل اإىل موقفه من الس ياج

عليه اس امتعه لنش يد الشاعر حني تدعوه أأخته اإىل ادلخول فيأأىب فتخرج فتشده من أأن س يقطع 

 حمِل بني ذراعهيا كأنه الامثمة  . " .ثوبه فميتنع علهيا فت

 صف حال الصِب لكام خرج الشاعر لياًل . معلاًل ملا تقول .  -)ب(  

 حسد الصِب للأرانب . -2  اكن الصِب يكره أأن ينام مكشوف الوجه - 1 ا يأأيت :علل مل -)جـ( 

 من الفصل الثاين   م  2010امتحان ادلور الأول 
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آخر مس تقل عن " مل يكن يقدر هذا  منا اكن يعمل يقيناً ال خيالطه الظن أأن هذه القناة عامل أ لكه ، واإ

خمتلفة ال تاكد حُتىص ، مَّنا الامتس يح اليت تزدرد  العامل اَلي اكن يعيش فيه ، تعمره اكئنات غريبة

 الناس ازدراداً ، ومَّنا املسحورون اَلين يعيشون حتت املاء 

 0ت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة يف ضوء فهمك معاين اللكام -)أأ( 

 العظمة(  -الكرثة   -الفخامة   -)السعة هذا التعبري يدل عىل اكئنات غريبة خمتلفة ال تاكد حُتىص 

صورة القناة يف خميةل طفوةل الاكتب عن صورهتا احلقيقية ، وحض ذكل . وما  اختلفت  -)ب( 

 دالةل ذكل عىل خشصية الصِب ؟  

نسان ؟ وما دليكل عىل ذكل ؟   -)جـ(   مَب وصف الاكتب ذاكرة االإ

  من الفصل الثالث    م 2009امتحان ادلور الثاين 

اً من االإهامل أأيضاً ، والاْزورار من وقت اإىل ني والرفق من أأبيه شيئ" واكن جيد اإىل جانب هذا الل

وقت . واكن احتياط اإخوته وأأخواته يؤذيه ؛ لأنه اكن جيد فيه شيئاً من االإشفاق مشواًب بِشء من 

 الازدراء " .

 0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

كراهيته   -فرط اإحساسه    -)قسوة اإخوته ته يؤذيه وهذا يدل عىل : اكن احتياط اإخوته وأأخوا -

 مكر اإخوته (  -الإخوته  

 )ب( حتدث الصِب عن معامةل أأبيه وأأمه هل  وحض ذكل مبيناً أأثر تكل املعامةل يف نفسه 

 وقفه مَّنا ، ورأأيك يف هذاذكر الصِب أأن هل مزنةل خاصة بني أأفراد أأرسته . وحضها مبيناً م  -)جـ( 

 املوقف .

  من الفصل الثالث   م 2010امتحان ادلور الثاين 

" اكن سابع ثالثة عرش من أأبناء أأبيه، وخامس أأحد عرش من أأشقته . واكن يشعر بأأن هل بني  -

هذا العدد الضخم من الش باب والأطفال ماكًَن خاصاً ميتاز من ماكن اإخوته وأأخواته. أأاكن هذا 

هبام ... "  حلق أأنه ال يتبني ذكل اإالن يرضيه ؟ أأاكن يؤذيه ؟ ااملاك  يف ِغوض واإ

 وحض موقف الصِب من معامةل وادليه هل . مس تدالً مىل ما تقول .    -)ب( 

 بني  اإحساس الاكتب من أأمه وأأبيه ، وما رأأيك يف هذا االإحساس ؟  -)جـ( 

  من الفصل الثالث م    2014امتحان ادلور الثاين 

ورفقا ، واكن يشعر من اإخوته بِشء ة ، واكن جيد من أأبيه لينا " اكن حيس من أأمه رمحة ورأأف

ليه ومعاملُّتم هل . ولكنه اكن جيد اإيل جانب هذه الرمحة والرأأفة من  من الاحتياط يف حتدهثم اإ

يل جانب هذا اللني والرفق جانب أأمه شيئاً من االإهامل أأحياًَن ومن الغلظة أأحياًَن أأخري واكن جيد اإ 

 الإهامل أأيضاً ، والازورار من وقت اإيل وقت من أأبيه شيئاً من ا

 كيف تعامل اإخوة الصِب معه ؟ وما أأثر ذكل عليه ؟ -)ب(  

 بقي الصِب يف القاهرة أأثناء اإجازة الصيف ؟            - 1ماذا حيدث لو :           -)جـ( 

 [2ج  8]ف   اإىل القاهرة ؟    مل يأأِت ابن خالته  - 2          

 من الفصل الرابع   م  2014الأول امتحان ادلور 

آن ، وس يدَن  " يذهب صاحبنا اإىل الكتاب ويعود منه يف غري معل ، وهو واثق بأأنه قد حفظ القرأ

آن اإىل أأن اكن اليوم املش ئوم ..... ذاق فيه صاحبنا لأول مرة مرارة اخلزي  مطمنئ اإىل أأنه حفظ القرأ

 . "   ةل والضعة وكره احلياة .واَل

 ملش ئوم ؟ ومل وصفه الاكتب هبذا الوصف ؟قصود ابليوم اما امل -)ب(  

 مل يأأِت الفىت عىل طعامه لكه وهو منفرد بنفسه  - 1   ماذا حيدث لو : -)جـ( 

 مل خيِف الاكتب عىل ابنته بعض أأطوار صباه ؟ - 2

 من الفصل اخلامس    م 2011امتحان ادلور الثاين  

آخذ عليك عهداً ، فعدين بأأن تكون و " وأأَن أأعفيك اليوم من القراءة ، ولكن أأر  فياً . قال يد أأن أ

الصِب يف اس تحياء : كل عيل  الوفاء ، قال س يدَن : فأأعطين يدك ، وأأخذ بيد الصِب ، مفا راع 

 مثِل قط ، عريض يرتجرج .. " . الصِب اإال يشء يف يده غريب ، ما أأحس

 0لصحيحة يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة ا -)أأ( 

 الأمل( -احلزن  -اخلوف  -" ما أأحس مثِل قط " تعبري يويح بـ : )ادلهشة  -   

 كيف رفع الصِب رأأس س يدَن ؟ وما العهد اَلي أأخذه س يدَن عىل الصِب والعريف  -)ب( 

 ملقصود ابلِشء اَلي مل حيس الصِب مبثِل قط ؟ ومَم اكن يعجب صبيان الكتاب ما ا -)جـ( 

من الفصل اخلامس    م 2015لثاين  امتحان ادلور ا 

" أأقبل س يدَن اإىل الكتاب مرسوراً مبُّتجاً، فدعا الش يخ الصِب بلقب الش يخ هذه املرة قائاًل : أأما 

اليوم، فأأنت تس تحق أأن تدعى ش يخاً، فقد رفعت رأأّس وبيضت وهجيي ورشفت حلييت أأمس 

آن كسالس ل اَلهب،  وكنُت عىل النار واضطر أأبوك اإىل أأن يعطيين اجلبة ولقد كنت تتلو القرأ

 ن تزل )ختطأأ( أأو تنحرف " . خمافة أأ 

 اس تحق الصِب أأن يدعى ش يخاً يف نظر س يدَن .وحض ذكل بأأسلوبك . -)ب(  

 عدم اطمئنان الصِب اإىل وعيد الرجال وعهدمه .  - 1  علل ملا يأأيت : -)جـ( 

   8حزان الصِب . ]ف اكن الِكتاب اَلي أأىت به احلاج فريوز للش يخ الفىت هناية لأ   - 2

 من الفصل اخلامس  م  2014دان  امتحان السو 

" أأنت تس تحق أأن تدعى ش يخاً فقد رفعت رأأّس وبي ضت وهجيي ورشفت حلييت أأمس واضطر أأبوك اإىل 

آن أأمس كسالسل اَلهب ، وكنت عىل النار خمافة أأن تزل أأو  أأن يعطيين اجلبة ، ولقد كنت تتلو القرأ

 ي القيوم اَلي ال ينام حىت انُّتيى هذا الامتحان " تنحرف وكنت أأحصنك ابحل

آن  -)ب(   لَِم رس " س يدَن " من الصِب ؟ وماذا يعين بقوهل هل " ولقد كنت ابلأمس تتلو القرأ

 كسالسل اَلهب " ؟

عهد اَلي أأخذه " س يدَن " عىل الصِب ؟ وما اَلي اكن جيعل صبيان الكتاب يعجبون ما ال  -)جـ( 

 ؟ 

  السادسمن الفصل    مي م نظام قد2014ول امتحان ادلور الأ 

ليه أأن الأمر انبت بينه وبني الكتاب  ومن ليه، ولن يرى الفقيه وال  " واكن خيل اإ فيه ، فلن يعود اإ

 العريف ، فاطلق لسانه يف الرجلني .. 

 يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ، ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ(  

 أأخذ يظهر عيوهبام(   -َندى علهيام   -" : ) ابلغ يف الثناء علهيام  يف الرجلني أأطلق لسانه املراد بـ  

ن الصِب حيمتل ما يلقى بعد عودته اإىل الكت اب يف صرب وجْل " . ما اَلي محِل عىل " اك -)ب(  

 هذا الصرب واجلْل ؟

 فه من س يدَن " تعمل الصِب دروساً بعد عودته اإىل الكت اب " . وحض ذكل معلاًل مبوق -)جـ( 

 السادسمن الفصل    م نظام قدمي 2015امتحان ادلور الثاين 

ليه ليه، ولن يرى  " واكن قد خيل اإ أأن الأمر قد انبته بينه وبني الكتهاب ومن فيه، فلن يعود اإ

الفقيه وال العريف . فأأطلق لسانه يف الرجلني اإطالقًا شنيًعا، وأأخذ يظهر من عيوهبام وسيئاهتام ما 

 فيه، وماهل ال يطلق لسانه يف الرجلني وليس بينه وبني السفر اإىل القاهرة اإال شهر واحد ؟ اكن خي 

 ملاذا أأطلق الصِب لسانه يف الفقيه والعريف ؟  -)ب( 

 عدم سعادة الصِب ابنقطاعه عن الكتاب   -2انقطاع الصِب عن الكتاب    1علل ملا يأأيت:   -)جـ(

 السادسمن الفصل    مي نظام قد 2016امتحان ادلور الأول  

ليه أأن الأمر قد انبت بينه وبني الكتاب وم ليه ، ولن يرى "  واكن قد خيل اإ ن فيه ، فلن يعود اإ

الفقيه وال العريف ، فأأطلق لسانه يف الرجلني اإطالقا شنيعا ، وأأخذ يظهر من عيوهبام وسيئاهتام ما 

 ه وبني السفر اإىل القاهرة اإال شهر واحد اكن خيفيه ، وماهل ال يطلق لسانه يف الرجلني ، وليس بين

 يه والعريف ؟ملاذا أأطلق الصِب لسانه يف الفق  -)ب(  

 مل تدم سعادة الصِب ابالنقطاع عن الكتاب. - 2انقطاع الصِب عن الكتاب - 1علل  -)جـ( 

 السادسمن الفصل  م 2016امتحان ادلور الثاين 

هذه  شقاء شنيع؛ ذكل أأن س ي دَن مل يطق صرًبا عىل " ولكن هذه السعادة مل تدم اإال ريامث يعقهبا

القطيعة، ومل يس تطع أأن حيمتل انتصار الش يخ عبد اجلواد عليه، فأأخذ يتوسل بفالن وفالن اإىل 

ال  أأن النت قناة الش يخ .." .   الش يخ. وما يه اإ

 مل تدم سعادته ؟  ماذا أأعقب سعادة الصِب ؟ وملاذا -)ب(  

 ق عىل أأقرانه بعد انقطاعه عن الكتاب .يف هذا الوقت يشعر ابلتفو علل : اكن الصِب   -)جـ( 

 السادسمن الفصل  م نظام قدمي 2016امتحان السودان ادلور الأول 

ليه ، ولن يرى الفقيه وال  ليه أأن الأمر انبت بينه وبني الكتاب ومن فيه ، فلن يعود اإ " واكن خيل اإ

 لعريف ، فاطلق لسانه يف الرجلني  " ا

 0همك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  ضوء ف يف -)أأ( 

 َندى علهيام( -أأخذ يظهر عيوهبام  -املراد بـ " اطلق لسانه يف الرجلني " :  )ابلغ يف الثناء علهيام  - 

 ما اَلي محِل عىل هذا ؟ رب وجْل اكن الصِب حيمتل ما يلقى بعد عودته اإىل الكتاب يف ص )ب( 

  بعد عودته اإىل الكتاب . وحض ذكل مبيناً موقفه من س يدَن  الصىب دروساً " تعمل  -)جـ( 

 السابعمن الفصل    م 2012امتحان ادلور الأول 

جعاب ، لأنه ال يفهم لها معىن لأنه يقدر أأهنا  " واكنت هذه الأسامء تقع من نفس الصِب مواقع تيه واإ

ا وفهمها فأأصبح عاملاً وظفر هبذه املاكنة تدل عىل العمل ، ولأنه يعمل أأن أأخاه الأزهري قد حفظه

 املمتازة ... "  .

 0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

لهيا  -ن " :  )ماكنة يتيه هبا " اكن دافع الصِب لْلراسة يف الأزهر حبثاً ع -  ماكن  -حصبة يراتح اإ

ليه   زَّيرة أأولياء هللا الصاحلني( -يأأوي اإ

لهيا الفقرة ؟ ومب برر الصِب اإجعابه هبا ؟ -)ب(   ما الأسامء اليت تشري اإ

 ملاذا تأأجل سفر الصِب اإىل القاهرة ؟ وكيف قىض الس نة اليت تأأجل فهيا سفره   -)جـ( 

السابعمن الفصل  نظام قدمي  2016 امتحان ادلور الأول  

جعاب  ؛ لأنه ال يفهم لها معىن لأنه يقدر أأهنا  " واكنت هذه الأسامء تقع من نفس الصِب مواقع تيه واإ

، ولأنه يعمل أأن أأخاه الأزهري قد حفظها وفهمها ، فأأصبح عاملا وظفر هبذه املاكنة تدل عىل العمل 

خوته وأأهل الق  رية مجيعاً املمتازة يف نفس أأبويه واإ

 ملاذا أأجعب الصِب هبذه الأسامء ؟ -)ب(  

           لصِب اإىل الأزهر .تأأخري سفر ا - 1علل :           -)جـ( 

 اختيار الفىت الأزهري خليفة دون غريه من الش بان . - 2          

 من  الفصل الثامن   م2006امتحان ادلور الأول 

ليس هل مثِل يف العامصة وال يف بيئاهتا العلمية اخملتلفة . وليس  )للعمل يف القرى ومدن الأقالي جالل

منا هو قانون العرض والطلب( . يف هذا يشء من العجب وال م  ن الغرابة واإ

 ختري االإجابة الصواب ملا يأأيت مما بني الأقواس :  -)أأ( 

 جاءت مجةل )قانون العرض والطلب( يف س ياق حديث طه حسني وقصد هبا  - 1  

 كرثة العلامء يف القاهرة( .  -هجل الناس يف القرى  -اتساع أأرجاء القاهرة  -)قةل الناس يف الريف 

 الرابعة( -الأوىل والثانية  -الثالثة  -)الأوىل 

قبال( . -خلوف ا -الاحرتام  -"جالل" املراد هبا : )احلب  - 2      االإ

 وحض موقف لك من الناس وطه حسني من علامء القاهرة والريف .   -)ب( 

آمثة وعمل : من سهام القدر : قول طه حسني : "ولنساء القرى ومدن الأقالي فلسفة  علل  -)جـ(  أ

 ليس أأقل منه اإمثاً " .

 من  الفصل الثامن   م2015الامتحان التجريِب 

" واكن صبينا خيتلف بني هؤالء العلامء مجيًعا ويأأخذ عَّنم مجيًعا ، حىت اجمتع هل من ذكل مقدار 

متناقض ، ما أأحسب اإال أأنه معل معاًل غري قليل يف تكوين عقِل  من العمل خضم خمتلف مضطرب

 خيل من اضطراب واختالف وتناقض اَلي مل 

 " العمل اكلسلعة " ففي التشابه ؟ وما ادلليل عىل ذكل ؟  -)ب(  

اجلوهرة واخلريدة ... اكنت تقع من   -2مل خيل عقل الصِب من اضطراب وتناقض . - 1علل:  -)جـ 

 موقع تيه.نفس الصِب 

 من الفصل التاسع    م2006امتحان ادلور الثاين 

آمثة وعمل ليس أأقل مَّنا اإمثا. يشكو الطفل ، وقلام تعين به أأمه رى ومدن الأق" ولنساء الق الي فلسفة أ

. فاإن عنيت به أأمه فهيي تزدري الطبيب  منا هو يوم وليةل مث يفيق ويبل  ، وأأي طفل ال يشكو ؟ اإ

د عىل هذا العمل الآمث ، عمل النساء وأأش باه النساء . وعىل هذا النحو فق أأو جتهِل ، ويه تعمتد

 صبينا عينيه " .

 ما الفلسفة الآمثة لنساء القرى ؟ مىت فقد صبينا عينيه ؟ -)ب(  

 ما اثر موت الطفةل )أأخت الصِب( عىل أأهما ؟   - 1    -)جـ( 

 ماذا فعل الصِب بعد وفاة شقيقه ؟  - 2 

 من الفصل التاسع    م2008ثاين امتحان ادلور ال 

يف لك ليةل،  املروعة ، فقد اكنت عةل أأخيه تمتثل هل " ... من ذكل اليوم عرف الصِب الأحالم 

واس مترت احلال كذكل أأعواًما. مث تقدمت به السن ومعل فيه الأزهر معِل، فأأخذت عةل أأخيه تمتثل 

نه لعىل ما هو عليه من هل من حني اإىل حني، وأأصبح فىت ورجاًل، وتقلبت به أأطوا ر احلياة، واإ

 يرى النامئ مرة يف الأس بوع " .وفاء لهذا الأخ، يذكره ويراه فامي 

 ملاذا عرف الصِب الأحالم املروعة ؟ وما أأثر تقدم السن يف ذكل ؟ -)ب(  

 اذكر مظاهر تغري  وجدان الصِب بعد وفاة أأخيه ، والسبب اَلي أأدي اإىل ذكل  -)جـ( 

 من الفصل التاسع    م2011الأول امتحان ادلور  

اهئا تزنل النازةل قه اإىل ادلار ، عرفت أأم الفىت بأأي أأبن" اإذن فقد أأصيب الشاب ووجد الوابء طري

، لقد اكن الش يخ يف تكل الليةل خليقا ابالإجعاب حقاً ، واكن هادئاً رزيناً مروعاً مع ذكل ، ولكنه 

مفطور ، وعىل أأنه مع ذكل جْل مس تعد  ميكل نفسه واكن يف صوته يشء يدل عىل أأن قلبه

 الحامتل النازةل "  

 0اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة فهمك معاين  يف ضوء -)أأ( 

 المتكن( -السمو  -العزة  -" ولكنه ميكل نفسه ... " تعبري يويح بـ : )القوة  -     

 جعاب ؟  ملاذا اكن الش يخ يف تكل الليةل خليقاً ابالإ  - 1      -)ب( 

 ما اَلي عرفته أأم الفىت كام فهمت من الفقرة السابقة ؟   - 2 

 )جـ(ومنذ ذكل اليوم تقرب الصِب كثرياً اإىل ربه . ما دوافع الصِب َلكل ؟ وعالَم يدل 

  من الفصل التاسع  م  2014امتحان السودان 

وأأن هللا اكن قد رأأف هبذه الطفةل وأأن خفوت الصوت  " احلق أأن الأزمة قد أأخذت تنحل ،

آييت هذه الآفة ، تنظر الأم اإىل لهيا أأهنا ستنام ، مث وهدوء هذا الاضطراب اكَن أ  ابنُّتا فيخيل اإ

منا هو نفس خفيف شديد اخل فة يرتدد بني شفتني تنظر فاإذا هدوء متصل ال صوت وال حركة ، واإ

 مفتحتني قلياًل " 

آنذاك عامة . وحض ذكل  يعد  الصِب -)ب(    موت أأخته اإهامالً من وادليه خاصة واجملمتع أ

 ؟ ة من الزمن . فلامذا ؟ وما رأأيك ارتبطت الأحزان بأأرسة الصِب فرت  -)جـ( 

 من الفصل احلادي العارش    م2007امتحان ادلور الأول  

" اإنك َّي ابنيت لساذجة سلمية القلب طيبة النفس . أأنت يف التاسعة من معرك ، يف هذه السن 

آابهئم وأأهماهتم ، ويتخذوهنم ُمثاًل عليا يف احلياة : يتأأثرون هب م يف القول اليت يعجب فهيا الأطفال بأ

قراهنم أأثناء والعمل ، وحياولون أأن يكونوا مثلهم يف لك يشء ، ويفاخرون هبم اإذا حتدثوا اإىل أأ 

اللعب ، وخييل اإلهيم أأهنم اكنوا أأثناء طفولُّتم كام مه الآن ُمثاًل عُليا يصلحون أأن يكونوا قدوة حس نة 

 وأأسوة صاحلة ".

آابهئم ؟ اإىل -ومه صغار السن  -كيف ينظر الأطفال  -)ب(    أ

 مَب وصف الاكتب هيئته حيامن أأرسل اإىل القاهرة يف الثالثة عرشة من معره ؟ -)جـ( 

 من الفصل احلادي العارش    م2012امتحان ادلور الثاين 

" تقتحمه العني يف هذا لكه ، ولكَّنا تبتسم هل حني تراه عىل ما هو عليه من حال رثة وبْص 

ائده اإىل الأزهر ، ال ختتلف خطاه وال يرتد د يف رسعاً مع قمكفوف ، واحض اجلبني مبتسم الثغر م 

مشيته ، وال تظهر عىل وهجه هذه الظلمة اليت تغَش عادة وجوه املكفوفني . تقتحمه العني ولكَّنا 

 تبتسم هل وتلحظه يف يشء من الرفق .. " .

 0يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

االإجعاب  -الاحرتام هل  -احلزن عليه  -من الرفق " تعبري يدل عىل : )الرقة هل  يشءحظه يف "  تل -

 به(

 " تناقض مظهر الصِب مع حقيقته "  . -)ب( 

جياز مظهر الصِب .         - 1     حتدث عن حقيقة الصِب كام فهمت   - 2وحض ابإ

 أأوديب ملاكً هيا قصة " أأهجشت ابنة الاكتب ابلباكء عندما قص عل  - 1علل:  -)جـ( 

 خِش طه حسني أأن حيدث ابنته مبا اكن عليه يف بعض أأطوار صباه .  - 2

 االإجاابت  : 

      2017امتحان ادلور الأول  

يكشف كتاب " الأَّيم " عن خاصية يف أأسلوب طه حسني القصيص يه اعامتده عىل   )أأ(   - 1

البْص)ج(  ما يقصه غريه من رى غري مصادر مدون فهيا اَلكرَّيت )ب(  السمع وحواس أأخ

 الأدابء  )د( املبالغة والغموض

 رأأي الصِب أأنه ليس خليقاً بأأن يدعى ش يخاً بسبب :  - 2

آن    )ب(  التفريط يف عهد س يدَن       )ج(  اإطالق لسانه يف      )أأ(   اإهامهل حفظ القرأ

 الش يخ والعريف   )د( عدم لبسه العمة واجلبة والقفطان

 أأو )ب( فقط :       مبَ تفرس : عن )أأ( أأجب - 3

  سعادة الصِب يف أأَّيم انقطاعه عن الكتاب ؟ -)أأ( 

 حزن الصِب عند سفره اإىل القاهرة ؟ -)ب( 

جياز وبأأسلوبك عام وصف الاكتب به نفسه البنته عندما ذهب اإىل القاهرة ؛ ليختلف  - 4 عرب ِ ابإ

 اإىل دروس الأزهر .

 ببغاء دون انقطاع صويت ال يف رأأي الصِب : ما سبب ت - 5

 علل : أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط : - 6

  اكن الأزهر أأحب أأطوار الصِب اإىل نفسه . -)أأ(    

  ورع احلاج عيل اكن متلكفاً . -)ب(    

      2017امتحان ادلور الثاين  

 السرية اَلاتية يف الغالب تتخذ شلك :      - 1

بطة الأحداث والصور . )ج(  رؤية مرتا مقاةل وصفية مؤثرة.)ب(   )أأ( قصة قصرية مكثفة ومركزة 

 حوار أأديب مشوق  . )د( 

آن مرة لك :)أأ( أأس بوع )ب(  أأس بوعني )ج(  ثالثة - 2 عاهد س يدَن الصِب عىل مراجعة حفظ القرأ

 شهر . أأسابيع .    )د(  

 ء دراس تك كتاب " الأَّيم " دلل عىل يف ضو       أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط : - 3

 صدق مقوةل الصِب التالية : " اإن من اخلطل وامحلق الاطمئنان اإىل وعيد الرجال  -)أأ(   

 تأأثري لك من البيئة القاهرية والبيئة الأزهرية عىل طه حسني . -)ب(    

صالة الفجر " .  املصلون فهيا بعد )ينْصف( " اكن الصِب حيب الأزهر يف اللحظة اليت ينفتل - 4

 وحض ذكل  .

كبار الصِب للعلامء ؟ تفرس : مبَ  - 5  اإ

  علل : أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط :  - 6

  خيبة ظن الصِب بعد أأدائه أأول صالة مجعة هل يف الأزهر . -)أأ(    

 الكتاب اَلي تسلمه الش يخ الفىت من احلاج فريوز خفف عبئاً عنه  . -)ب(    

 م من الفصل الثاين  2007امتحان ادلور الثاين 

هذا فقد اكن جيد راحة وأأمنا وطمأأنينة واس تقرار . اكن هذا النس ي اَلي وره الثالث " فأأما يف ط

حية فميلأ قلبه أأمنا وأأماًل وما اكن يش به يرتقرق يف حصن الأزهر حني تصىل الفجر يتلقى وهجه ابلت 

وقع هذا النس ي عىل جهبته اليت اكنت تندى ابلعرق من رسعة ما سعى اإال بتكل القبالت اليت 

 ت أأمه تضعها عىل جهبته بني حني وحني " اكن

   مب أأحس الصِب يف طوره الثالث ؟ -)ب(  

 مىت أأحب الصِب الأزهر ؟ وملاذا ؟ -)جـ( 

  م  من الفصل الثاين   2014امتحان ادلور  الثاين 

"اكن يشعر شعوراً غامضاً ولكنه قوي بأأن هذا العمل ال حد هل، وبأأن الناس قد ينفقون حياهتم لكها 

 وال يبلغون منه اإال أأيرسه. واكن يريد أأن ينفق حياته لكها وأأن يبلغ من هذا العمل أأكرث ما يس تطيع

 يسرياً .. " .أأن يبلغ همام يكن يف نفسه 

 تكشف الفقرة اإىل ملمح من مالمح خشصية الصِب . وحض هذا امللمح ، وما مبعثه  -)ب(  

 ش باب الأزهر لك يوم مجعة مل يزر احلاج" عيل "  - 1ماذا حيدث لو :  -)جـ( 

 مل يسمع الصِب صوت الببغاء اإذا بلغ أأعىل السمل ؟       - 2          

  م  من الفصل الثاين   1520امتحان ادلور  الثاين 
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ىل الأزهر يريد أأن يلقى نفسه يف هذا البحر فيرشب منه ما شاء هللا هل أأن  "وأأقبل اإىل القاهرة واإ

وأأي موت أأحب اإىل الرجل النبيل من هذا املوت اَلي يأأتيه من العمل يرشب مث ميوت فيه غريقا . 

يف نفسه الناش ئة جفأأة ، فمتلؤها ومتلكها  ورويأأتيه وهو غرق يف العمل ! .. اكنت هذه اخلواطر لكها تث

وتنس هيا تكل الغرقة املوحشة وتكل الطريق املضطربة امللتوية ، بل تنس هيا الريف وَلات الريف 

. "..  

  الفقرة اإىل جانب مرشق يف حياة الصِب . وحض ذكل بأأسلوبك .تشري -)ب(  

 باكء ابنة الاكتب عندما مسعت قصة " أأوديب ملاكً  - 1      علل ملا يأأيت : –)جـ( 

 اتصلت الأوارص بني احلزن وبني أأرسة الصِب بعد موت الابنة الصغرى  - 2   

 الثالث   م من الفصل 2015امتحان ادلور  الثاين نظام قدمي 

" واكنت أأصواهتم ترتفع وحضاكهتم تدوي يف "الربع" تدوية فتبلغ الصِب وهو جامث يف ماكنه فتبتسم 

لها شفتاه وحيزن لها قلبه ، لأنه ال يسمع كام اكن يسمع يف الضحى ما أأاثرها من فاكهة أأو َندرة ، 

يف هذا يةل ضيقة لأنه ال يس تطيع كام اكن يس تطيع يف الضحى أأن يشارك صامتا اببتسامة حن 

 الضحك الغليظ العريض.." .

 كيف اكن أأخو الصِب وأأحصابه يقضون أأوقاهتم ؟ وما أأثر ذكل يف نفس الصِب  -)ب(  

 حب الصِب الجامتع القوم حول شاي العْص ؟  - 1 -)جـ( 

 حزن الصِب عندما يسمع صوت املؤذن لصالة العْص ؟  - 2

 لرابع  من الفصل ام  2014امتحان ادلور  الأول نظام قدمي 

"ولكن صوتني غريبني يردانه جفأأة اإيل يقظة مفزعة : أأحدهام صوت عصا غليظة تْضب الأرض 

رضاًب عنيفاً ، والآخر صوت اإنساين مُّتدج مضطرب ، ال هو ابلغليظ وال هو ابلنحيف ، يذكر 

ل هدوء اللي هللا ويس بح حبمده وميد ذكره وتسبيحه مداً طوياًل غريباً . وقد سكن لك يشء وَشل

نساين ينبعث بني حني وحني مُّتدجاً مرجعًا.." .  لك يشء ، وجعل هذا الصوت االإ

 كيف عرف الصِب صاحب الصوتني الغريبني ؟ -)ب(  

( ؟ وكيف تعمقت صلته بطالب الأزهر ؟ -)جـ(   مَب وصف الصِب احلاج )عيل 

 م  من الفصل الرابع   2015امتحان السودان 

فة الغريبة اخلليقة ابالإجعاب والرمحة معاً ، واليت اكن عىل أأقل من هذه الص" ومل يكن ذكل يدل 

 هؤالء الش باب ميتازون هبا من كثري من زمالهئم وأأقراهنم " .

  وحض هذه الصفة اليت تتحدث عَّنا العبارة مبيناً عةل متزيمه هبا. -)ب(  

 ل عىل ذكل .. وحض مبيناً ادللياكن احلاج عيل يتلكف التقوى والورع  -)جـ( 

   م  من الفصل الرابع   2015امتحان املتفوقني 

" ولكن صوتني غريبني يردانه جفأأة اإىل يقظة فزعة : أأحدهام صوت عصا غليظة تْضب الأرض 

رضاًب عنيفاً، والآخر صوت اإنساين مُّتدج مضطرب ال هو ابلغليظ وال هو ابلنحيف ، يذكر هللا 

قد سكن لك يشء وَشل هدوء الليل دا طويال غريبا ، و ميد ذكره وتسبيحه مويس بح حبمده ، و 

نساين ينبعث بني حني وحني مُّتدجاً مرجعًا، تقطعه رضابت  لك يشء ، وجعل هذا الصوت االإ

 العصا عىل الأرض" .

 وحض أأثر الصوتني الغريبني يف نفس الصِب . -)ب(  

ما اَلي تستنجه من الورع والتقوى " . يرى الاكتب أأن صاحب الصوت اكن يتلكف "  –)جـ( 

 ذكل ؟ مع الاس تدالل 

  م من الفصل اخلامس   2012امتحان السودان 

" اكن يشهد معهم درس الفقه ودرس البالغة ودرس الأس تاذ االإمام ، ومل يكن خيف دلرس 

ثراً وهبا الأصول ؛ لأن هذا ادلرس اكن يقتضيه أأن خيرج من غرفته مع الفجر ، وقد اكن لراحته ُمؤ 

 . " .ضنيناً .

 ملاذا اكن هذا الشاب مصدر فاكهة ودعابة لزمالئه ؟ -)ب(  

 وحض موقف االإمام محمد عبده من كتب الأزهر . -)جـ( 

  م  من الفصل اخلامس  2016امتحان ادلور الثاين 

" واكنوا قد وصلوا هبذا لكه اإىل يشء ظاهر من الامتياز بني زمالهئم ، حىت عرفوا يف الأزهر لكه 

ب طالب الأزهر وأأخلقهم ابملس تقبل السعيد فاكن من املعقول أأن يسعى اإلهيم الأوساط بأأهنم أأجن

 لتفوق يف االتصال هبم من زمالهئم يلمتسون ا

 لكه ؟ وماذا ترتب عىل ذكل ؟ مبَ عرف هؤالء الطالب يف الأزهر  -)ب(  

 علل : اكن هؤالء الش بان يضيقون بكتب الأزهر ضيقاً شديداً  .  -)جـ( 

 م من الفصل السادس   2009دلور  الأول ان اامتح

" فأأنئب الصِب بعد درس الفقه أأنه س يذهب اإىل الامتحان يف حفظ القران توطئة النتسابه اإىل 

الأزهر ، ومل يكن الصِب قد أأنئب بذكل من قبل ، فمل يُّتيأأ لهذا الامتحان ، ولو قد أأنئب به لقرأأ 

آن عىل نفسه مرة أأو مرتني قبل ذكل الي  وم " .القرأ

 0س ياقها ختري االإجابة الصحيحة  يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف -)أأ( 

اكنت العاطفة املس يطرة عىل الصِب عندما عمل أأنه س يذهب اإىل الامتحان   -    

 اليأأس( .  -التفاؤل -التشاؤم  -عاطفة)اخلوف

 ملاذا اكن الصِب قلقاً من الامتحان  ؟  وماذا اكن يمتىن ؟    -)ب( 

جه من الامتحان . وحض ذكل . وما مشاعر الصِب بني السخط والرضا بعد خرواربت )ج تض

 رأأيك يف خسطه عىل املمتحنني 

  م من الفصل السادس   2013امتحان ادلور  الأول 

أنه س ميتحن بعد ساعة خفق قلبه َوِجاًل ، وسعى اإىل ماكن الامتحان .. ولكنه مل يكد  ".. فلام أأنئب بأ

حرسة وأأملاً ، واثرت يف نفسه  حىت ذهب عنه الَوَجل جفأأة ، وامتلأ قلبه يدنو من املمتحنني

 خواطر الذعة مل ينسها قط ... " .

 ملاذا خفق قلب الصِب كام فهمت من العبارة ؟ وملاذا حتول الَوَجل اإىل حرسة وأأمل ؟ -)ب( 

آن امتحانني . اذكرهام ، وبني أأثر لك مَّنام عل  -)جـ(    يه .امتحن الصِب يف القرأ

 م من الفصل السابع   2008 امتحان ادلور  الأول 

" واكنت هذه احلياة شاقة عىل الصِب وعىل أأخيه معاً . فأأما الصِب فقد اكن يس تقل ما اكن يقدم 

ليه من العمل ، ويتشوق اإىل أأن يشهد أأكرث مما اكن يشهد من ادلروس ، ويبدأأ أأكرث مما اكن قد بدأأ  اإ

ثقلت عليه حىت مل يكن يس تطيع لها  الغرفة بعد درس النحو قد من الفنون . واكنت وحدته يف

 احامتال " .

 ملاذا اكنت تكل احلياة شاقة عىل الصِب ؟ -)ب(  

 ما املشاعر اليت اكنت تنتاب الأخ يف تعامِل مع الصِب ؟ -)جـ( 

 م من الفصل السابع   2011امتحان ادلور الثاين 

انْصف عنه بعد أأن أأطفأأ املصباح ه كام اكن يفعل لك ليةل ، و " وهيأأ الش يخ الفىت أأخاه الصِب لنوم

كام اكن ينْصف لك ليةل ، ولكنه مل يكد يبلغ الباب حىت اكن احلزن قد غلب الصِب عىل نفسه 

فأأهجش بباكء كظمه ما اس تطاع ، ولكنه وصل يف أأكرب الظن اإىل أأذن الفىت فمل يغري رأأيه ومل 

 يْصفه عن مسره ...   " .

 ماذا فعل الصِب بعد انْصاف أأخيه ؟   نْصف أأخو الصِب ؟ و ىل أأين ااإ  -)ب(  

أأن يدخل الرسور عىل أأخيه . مفاذا فعل ؟ وما اخلرب السار اَلي  الفىتقد حاول الش يخ  -)جـ( 

ليه ؟  محِل اإ

  م من الفصل السابع   2011امتحان السودان 

ا الصِب فقد اكن يس تقل ما اكن يقدم " واكنت هذه احلياة شاقة عىل الصِب وعىل أأخيه معاً ، فأأم

ليه من العمل ، ويتش وق اإىل أأن يشهد أأكرث مما اكن يشهد من ادلروس .. واكنت وحدته يف الغرفة اإ

 بعد درس النحو قد ثقلت عليه .. " .

 سلوبك يف ضوء العبارة السابقة اكنت الوحدة شاقة عىل الصِب . وحض ذكل بأأ  -)ب(  

 كيف انُّتت هذه املشلكة ؟حدة أأقصاها عىل الصِب ؟ و مىت بلغت قسوة الو  -)جـ( 

 :   االإجاابت

 م من الفصل الثامن   2012امتحان ادلور  الأول 

" وهذا ابن خالته يقبل فيلقي عليه سالماً ضاحاكً ... ولكن من احملقق أأيضا أأن حياة الصِب قد 

ًِ ، وكرث عليه العمل حىت تغريت لكها منذ ذكل اليوم ، فذهبت عنه العزةل حىت رغب فهيا أأحيا ًَن

 ضاق به أأحياًَن أأخرى " .

 0الصحيحة يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة  -)أأ(  
 الضيق والضجر(  -اخلوف واحلزن  -القلق واحلرية  -املراد ب العزةل هو: )التنحي والانفراد  
القاهرة ؟ وما الصةل اليت اكنت تربطهام تبدلت حياة الصِب بعد جميء ابن خالته اإىل  كيف  -)ب(  

 ذكل ؟  قبل

" فذهبت عنه العزةل حىت رغب فهيا أأحياًَن " . عالم يدل هذا التعبري ؟ وكيف اكنت  -)جـ( 

 حياة الصِب وأأخيه شاقة علهيام قبل قدوم ابن خالُّتام ؟ 

  م من الفصل الثامن  2010امتحان التجربة 

، واكن كثرياً ما هيبط من بْلته يف ه ، واكن صديقاً وعنده أأثرياً " واكن ابن خالته هذا رفيق صبا

ىل املسجد  قلي لزَّيرة الصِب ، فينفق معه الشهر أأو الأشهر ، خيتلفان معاً اإىل الُكتاب واإ أأعىل االإ

 ىل البيت ... " فيصليان ، مث يعودان مع الأصيل اإ 

نفاق " فينفق معه الشهر أأو الأشهر " هذا التعبري يشري  -)أأ(   -كرثة الزَّيرة  -اإىل :   ]كرثة االإ

 التالزم واملودة[ .  -رار التواصل والاس مت

ما الفرق بني أأرق الصِب قبل حضور ابن خالته وأأرقه يف ليةل انتظاره ؟ وما أأثر هذا  -)ب( 

 احلضور يف حياته؟

 كل ملاذا اكن خرب حضور ابن اخلاةل هل موقع طيب من نفس الصِب ؟ وعالم يدل ذ -)جـ( 

  م من الفصل التاسع   2010امتحان السودان 

" وما أأرسع ما انقضت الس نة الأوىل ! وما أأرسع ما خمتت دروس الفقه والنحو ! وما أأرسع ما 

 أأهلهم يف املدن والقرى ! وما دعي التالميذ اإىل التفرق مث الرحيل اإىل حيث ينفقون الصيف بني

ويتحرق حنيناً اإىل الريف ! ولكن االإجازة قد أأقبلت ، أأشد ما اكن الصِب يتشوق اإىل هذه االإجازة 

ذا هو يريد أأن ميت  نع عن الرحيل ، وأأن يبقى يف القاهرة . أأاكن صادقا يف هذا المتنع ؟ أأم اكن واإ

 متلكفا هل ؟ " .

 وقاهرهتام وربعهام ؟ وماذا تذكرا ؟  مىت نىس الصديقان أأزهرهام -)ب(  

 صادقاً ومتلكفاً معاً ".    علل ملا يأأيت : " الصِب اكن -)جـ( 

 م  من الفصل التاسع   2015امتحان ادلور الأول 

"وما أأرسع ما انقضت الس نة الأوىل ! وما أأرسع ما خمتت دروس الفقه والنحو ! وما أأرسع ما 

يل اإىل حيث ينفقون الصيف بني أأهلهم يف املدن والقرى ! وما دعي التالميذ اإىل التفرق مث الرح 

بلت ، صِب يتشوق اإىل هذه االإجازة ويتحرق حنينا اإىل الريف ! ولكن االإجازة قد أأق أأشد ما اكن ال

 . اإذا هو يريد أأن ميتنع عن الرحيل وأأن يبقى يف القاهرة .. " 

القاهرة . هل اكن صادقاً يف هذا المتنع اكن الصِب يريد أأن ميتنع عن الرحيل وأأن يبقى يف  -)ب(  

 (2)الفصل التاسع ج؟ أأم اكن متلكفاً هل ؟ وملاذا ؟ 

 (1)الفصل الأول ج  خوف الصِب من نومه مكشوف الوجه .  - 1علل : -)جـ(      

 (2الصِب وصديقه عىل حضور درس املنطق . )الفصل التاسع ج حرص  - 2

  م  من الفصل العارش   2014امتحان ادلور الأول 

اإىل القاهرة ، قليل اخلطر ضئيل  وقد اس تقر اإذن يف نفس الصِب أأنه ما زال كام اكن قبل رحلته "

آذى ذكل غروره ، واكن غرور الشأأن ال يس تحق عناية به وال ه شديداً ، وزاده  سؤاالً عنه . فأ

لهيا   ذكل اإمعاًَن يف الصمت وعكوفاً عىل نفسه وانْصافاً اإ

 ما اَلي اس تقر يف نفس الصِب ؟ وملاذا ؟ -)ب(  

 يف غرفته ؟اوفه اليت اكنت تروعه عرب الصِب عن خم - 1  : ماذا حيدث لو -)جـ( 

 مل يسمع الصِب من ش يخه يف الأزهر مجةل : " واحلق هدم الهدم " ؟ - 2

 م  من الفصل العارش   2015امتحان ادلور الأول 

.. وأأقبل الش يخ فأأعطى ابنه يده ليقبلها مث سأأهل عن أأخيه يف القاهرة . وأأوت الأرسة لكها اإىل  "

، وهو يكمت يف صدره كثرياً من الغيظ وكثرياً من خيبة مضجعه القدمي  وَنم الصِب يف مضاجعها ،

 الأمل أأيضاً  " .

 (2كيف َنم الصِب يف مضجعه القدمي ؟ وملاذا ؟)الفصل العارش ج -)ب( 

 (1تأأجيل سفر الصِب اإىل القاهرة . )الفصل السابع ج  - 1علل : -)جـ( 

آرائه حول كترسور الش يخ ابلصِب ابلرمغ م  - 2  (2ات . )الفصل العارش جاب دالئل اخلري ن أ

 م  من الفصل العارش   2015الامتحان التجريِب 

 ادلار اإىل وصال ولكَّنام شيئًا، ذكل فأأنكرا ، أأحًدا احملطة يف جيدا فمل ، القطار من الصبيان نزل  "

 وقت منذ عشاهئا من الأرسة فرغت قد ، يوم لك يف الأمور جتري كام فهيا جيري يشء لك ،فاإذا

 ." ادلار عن بعيد غري أأحصابه مع جيلس ؛ كعادته خرج مث ، صالته وأأِت الش يخ ، طويل

ليه قريته وأأهل انتباه أأرسته يلفت أأن الصِب اس تطاع -)ب(   تفرس صنيعه مب" فيه وغري  رأأهيم اإ

 ؟ ؟و ما رأأيك ذكل

 . ينكر مبا اقتناعه عدم مع اببنه الصِب وادل غبطة -1 :علل -)جـ( 

 .القاهرة يف الصيف اإجازة قضاء يف يرغب الصِب اكن  -2    

 م  من الفصل العارش   2015امتحان السودان 

ليه ، ال لفت  "ولكنه مل يكد يقِض أأَّيماً بني أأرسته وأأهل قريته حىت غري رأأي الناس فيه ولفُّتم اإ

عراض وازورار فقد احمتل من أأهل القرية ما اكن حيمت ل قدمياً عطف ومودة ، ولكن لفت اإناكر واإ

 يوماً ويوماً وأأَّيماً " .

ليه ؟ -)ب(    كيف لفت الصِب أأهل القرية اإ

ليه.وحض معلالً  -)جـ(    بعض مظاهر التغيري اليت أأبداها الصِب ليلفت الأنظار اإ

 م  من الفصل العارش   2015امتحان التجربة 

ا، ولكَّنام وصال اإىل ادلار " نزل الصبيان من القطار ، فمل جيدا يف احملطة أأحًدا ، فأأنكرا ذكل شيئً 

ة من عشاهئا منذ وقت لك يوم ، قد فرغت الأرس ،فاإذا لك يشء جيري فهيا كام جتري الأمور يف 

 طويل ، وأأِت الش يخ صالته ، مث خرج كعادته ؛ جيلس مع أأحصابه غري بعيد عن ادلار " .

ليه قريته وأأهل أأرسته يلفت أأن الصِب " اس تطاع -)ب(    تفرس صنيعه مب" فيه وغري  رأأهيم اإ

 ؟ ؟ وما رأأيك ذكل

 . ينكر مبا اقتناعه عدم مع اببنه الصِب وادل غبطة -1 :علل  -)جـ( 

  .القاهرة يف الصيف اإجازة قضاء يف يرغب الصِب اكن  -2            

 من الفصل احلادي العارش    2008امتحان ادلور  الثاين 

عن هذا ادلرس كام أأعرضوا عن غريه من دروس  " ... ولكن أأولئك الش باب مل يلبثوا أأن أأعرضوا

منا اكن درساً الأ  دب ، لأهنم مل يروه جداً ، ولأنه مل يكن من ادلروس الأساس ية يف الأزهر ، واإ

يثة ، اإضافياً من هذه ادلروس اليت أأنشأأها الأس تاذ االإمام ، واليت اكنت تسمى دروس العلوم احلد

، والن الش يخ اكن يسخر مَّنم فيرسف يف السخرية  واكنت مَّنا اجلغرافيا واحلساب والأدب .

 ويعبث هبم فيغلوا يف العبث " .

 ما ادلرس اَلي أأعرض عنه الش باب ؟  وملاذا أأعرضوا عنه ؟  -)ب(  

 كيف رأأى الش يخ الش باب ؟  وكيف رأأوه ؟ -)جـ( 

 صل احلادي العارش  م من الف 2011امتحان ادلور  الأول 

دوا اإىل غرفاهتم حىت اشرتوا هذا ادليوان ، ادلرس حني مسعوه فمل يعو  ".. واكنوا قد فتنوا هبذا

 وأأزمعوا أأن حيْضوا ادلرس وأأن يعنوا به وأأن حيفظوا ادليوان نفسه ... " .

 يف ضوء فهمك معاين اللكامت يف س ياقها ختري االإجابة الصحيحة فامي يأأيت : -)أأ( 

 الرتغيب( -التخصيص  -التعجب  -مي " وأأزمعوا أأن حيْضوا ادلرس." تعبري يويح ب)التص -

تشري العبارة السابقة اإىل درس وصاحبه . ما هذا ادلرس ؟ ومِن اَلي أألقاه ؟ وما تأأثري  -)ب( 

 ذكل عىل السامعني ؟   

 كيف اكن اتصال الصِب ابلأدب ؟ علل ملا تقول .  -)جـ( 

 م  )نظام قدمي( من الفصل احلادي عرش 2016 امتحان السودان
يخ أأس تاذاً حفسب ، ولكنه اكن أأديباً أأيضاً ، ومعىن ذكل أأنه اكن يصطنع وقار العلامء كن الش  )ومل ي

اإذا لقى الناس أأو جلس للتعلي يف الأزهر ، فاإذا خال أأصدقائه وخاصُّتم عاش معهم عيشة الأديب 
نسان وع  ن لك موضوع ..(، فتحدث يف حرية مطلقة عن لك اإ

 عاملاً وأأديباً وحض ذكل .اتصف الش يخ املرصفي بكونه  -)ب(  

 وحض مع التعليل :  -)جـ( 

حب التالميذ لأس تاذمه مل مينعهم من  -2 مل يثبت حول الش يخ املرصفي اإال عدد قليل من تالميذه -1

 نقده .

 م من اجلزأأين  2017امتحان ادلور  الثاين 

 .     زةالسرية اَلاتية يف الغالب تتخذ شلك :    )أأ(   قصة قصرية مكثفة ومرك - 1

 .   )ب(  مقاةل وصفية مؤثرة  

 )د(  حوار أأديب مشوق .    )ج(  رؤية مرتابطة الأحداث والصور .  

آن مرة لك :  )أأ(   أأس بوع .  )ب(  أأس بوعني .    - 2 عاهد س يدَن الصِب عىل مراجعة حفظ القرأ

 (  ثالثة أأسابيع     )د(  شهر )ج

 دراس تك كتاب " الأَّيم " دلل عىل  يف ضوء      أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط : - 3

 صدق مقوةل الصِب التالية : " اإن من اخلطل وامحلق الاطمئنان اإىل وعيد الرجال  -)أأ( 

 تأأثري لك من البيئة القاهرية والبيئة الأزهرية عىل طه حسني . -)ب(    

ة الفجر " . )ينْصف( املصلون فهيا بعد صال اكن الصِب حيب الأزهر يف اللحظة اليت ينفتل"  - 4

 وحض ذكل  .

كبار الصِب للعلامء ؟ - 5  مبَ تفرس : اإ

 علل : أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط :  - 6

  خيبة ظن الصِب بعد أأدائه أأول صالة مجعة هل يف الأزهر . -)أأ(    

 لش يخ الفىت من احلاج فريوز خفف عبئاً عنه  . الكتاب اَلي تسلمه ا -)ب(    

 من اجلزأأين   م2018امتحان ادلور  الأول 

 -مضري الغائب . ب  -اَلي أأضفى نوعا من املوضوعية عند " طه حسني " يف سريته : أأ  - 1 

 امجلل القصرية . -مضري املتلكم . د  -اللوازم الأسلوبية . جـ 

نوادر وفاكهات  -أأبيه قراءة "دالئل اخلريات" لأن فهيا : أأ عىل  -طه حسني  -أأنكر الصِب  - 2

 روب .أأحزان وأ الم وك -تشدد وتطرف وتعنت . د  -توسل ابلأنبياء والأولياء . جـ  -وأألغاز . ب 

  أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط . علل : - 3

 مل تدم سعادة الصِب ابنقطاعه عن الكتاب . -)ب(  اكن الصِب يمتىن أأن هيبط يف القناة . -)أأ( 

 ظره يف ذكل ويف العمل الصحيح .اكن احلاج اخلياط ... يزدري العلامء مجيعا ، اعرض وهجة ن - 4

 دلل بدليلني عىل أأن " احلاج عليا " اكن يتلكف الورع والتقوى . - 5

 أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط . مب تفرس : -6

 ب الأزهر .ضيق الش بان بكت -)أأ( 

آن توطئة  -)ب(  خفق قلب الصِب وجال عندما أُنِبء بأأنه س ميتحن بعد ساعة يف حفظ القرأ

 . زهرالنتسابه اإىل الأ 

  م من اجلزأأين 2018امتحان املتفوقني    

 فامي يأأيت :0ختري االإجابة الصحيحة  -)أأ( 

جديدة  -شعبية مزدمحة  -متحْضة راقية  -)نظيفة هيئة  سكن الصِب يف القاهرة يف منطقة : - 1

 هادئة(

نسان غريبة ؛ لأهنا :  - 2  يرى الاكتب أأن ذاكرة االإ

تساعد الصِب عىل عبور  -نىس أأش ياءتتذكر أأش ياء وت  -مور احلياة حتدد لك أأ  -)تبدأأ صغرية معه 

 القناة(

آمثة يف مواهجة الأمراض اليت ت  -)ب(    صيب الأبناء . وحض ذكل لنساء القرى فلسفة أ

آخر ليس من العلامء احلقيقيني حيتقر العلامء الأصليني . وحض مع التعليل  -)جـ(   اكن يف القرية عامل أ

 شاقة وصعبة يف القاهرة والازهر ؟ ؤية الصِب احلياةمبَ تفرس ر  -)د( 

 م من اجلزأأين  2018امتحان ادلور  الثاين 

 حال أأحد الش يوخ بني الشاب الأزهري وصعود املنرب بسبب :      - 1

 )أأ(   ضعف خطبة الأزهري و عدم كفاءهتا.  )ب(  حسده الشاب الازهري النتخابه خليفة.   

 حفظ الأزهري اخلطبة.ورداءة ملبسه. )د(  عدم )ج(  سوء مظهر الأزهري  

نه :    )أأ(   س يفارق حضن أأمه.      )ب(  اكن الصِب حزينا عند السفر اإىل القاهرة ؛ لأ   - 2

 س يفارق اللعب واللهو .  

 سيسافر بدون أأخيه اَلي توىف )ج(  س يفارق س يدَن والعريف )د(      

 أأجب عن )أأ( أأو )ب( فقط : - 3

 تب ذاكرة الأطفال أأو الانسان بأأهنا غريبة ؟َم وصف الاكلِ  -)أأ(     
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 وأأخواته يف معاملته ؟مَب تفرس سبب احتياط اإخوته  -)ب(    

 علل : وصف الاكتب زوجه بأأهنا " املكل احلاين " عليه . - 4

 ملَ اكن الصِب مس تخذًَّي يف نفسه وهو يف طريقه بني البيت و الأزهر ؟ - 5

 مَب تفرس : ( فقط :أأجب عن )أأ( أأو )ب  - 6

 تفرس رغبة الصِب يف البقاء ابلقاهرة يف اإجازة الصيف ؟ مبَ   -)أأ(    

 خيبة أأمل الصِب ليةل وصوهل قريته ؟  -)ب(    

 أأمه خشصيات اجلزء الثاين

: ش يخ من ش يوخ الأزهر اَلي يدرس أأصول الفقه ، واكن الِكتاب اَلي  الش يخ رايض - 1

عندما يسمع أألفاظ هذه املادة من  ير للكامل بن اهلامم . واكن الصِبيدرسه هذا الش يخ كتاب التحر 

جالاًل.   الش يخ ميتلئ قلبه لها رهبًة ورغباً وهمابًة واإ

: اتجر ودل يف االإسكندرية وشب فهيا واحتفظ مبا لأهل االإسكندرية من قوة احلاج عيل  - 2

مسي ابحلاج عيل الرزاز .  وعنف ، ومن رصاحة وظرف . واكن يتجر يف الأرز ،  ومن أأجل ذكل

 دمت به السن أأعرض عن التجارة أأو أأعرضت التجارة عنه.فلام تق

واكن هل بيت يف القاهرة يغل عليه شيئا من مال ، فاختذ لنفسه غرفة يف هذا الربع اَلي يسكنه 

 اجملاورين  .

، ولكنه اكن من : اكن أأكرب من هؤالء الطالب وأأقدم مَّنم عهداً ابلأزهر الشاب ساكن الغرفة  - 3

تسمعه لتضحك من صوته. واكن ضيق العقل مل  جيلهم ومن طبقُّتم ، حنيف الصوت يكفي أأن

يأأذن هللا للون من أألوان العمل أأن يس تقر يف رأأسه لأن عقِل اكن حمدوداً حمصورًا. واكن قصري 

ربع وأأصبح الثقة بنفسه بعيد الطمع يف مس تقبِل . اختذ غرفة يف ال اَلاكء . واكن مع ذكل واسع

الشاي، ويشاركهم يف الزَّيرات ويشاركهم يف  واحدا مَّنم ، يشاركهم يف ادلرس، ويشاركهم يف

 بعض الشهرة، لكن هللا مل يفتح عليه قط بأأن يشاركهم يف العمل والفهم، ويف االإابنة واالإيضاح. 

مناهجه شديدة : اإمام جمدد اكن يدعو اإىل التجديد ؛ لأن كتب الأزهر و  االإمام محمد عبده   - 4

 يضيقون هبا ضيقاً شديداً ويه حتتاج للتغيري .عىل الطالب وفهيا مجود مما جيعل الطالب 

: اكن غريب الأطوار والطالب الكبار يتحدثون بأأهنم مل يروا قط رضيباً الش يخ الش نقيطي  - 5

حدثون لغة ورواية احلديث س نداً ومتناً عن ظهر قلب. واكنوا يتللش يخ الش نقيطي يف حفظ ال

ال يطاق من القول.. مث اكنوا يذكرون بعد  حبدته وشدته ورسعته اإىل الغضب وانطالق لسانه مبا

ذكل متضاحكني قصته الكربى تكل اليت شغلته ابلناس وشغلت الناس به، وعرضته لكثري من 

 "معر" مْصوف ال ممنوع من الْصف.الرش والأمل، ويه رأأيه يف أأن لكمة 

واق )سقيفة لْلراسة يف مسجد أأو فيالش يخ س يد املرص   - 6 : اكن درسه يف الأدب يلقيه يف الِر 

غريه وامجلع أأروقة( العباّس يف الضحى ، ومسع الطالب منه ديوان امحلاسة ، مث أأمهل الطالب 

نحو والأدب حىت أأحبه الش يخ الكبار هذا ادلرس ، وقد حرص الصِب عىل حضور دروسه يف ال 

ليه واك  سة الأزهرية.ن هذا الش يخ من اجملددين اَلين يرفضون امجلود يف ادلراوجعِل من املقربني اإ

 (  أأمام العبارة اخلاطئة :( أأمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ) ✓*  ضع عالمة ) 

   اكن سمل البيت اَلي يسكنه صاحبنا من الطني . -

  َلي مل جيد هل تفسرياً هو صوت )قرقرة الشيشة(.الصوت الغريب ا -

يت اكنت تصل اإىل مسع الصِب )طه( يف الطريق من البيت اإىل الأزهر متناِغة ومجيةل وات الالأص -

 اكن الفىت حيب العنعنة يف رواية احلديث حبًا عظميًا يدفعه حلفظها. -ومنسجمة . 

  يف الريف . املقصود ابلطور الثالث من حياة الفىت هو حياته -

 هرة من أأحب الأطوار لنفسه.اكن الطور الأول من حياة الفىت يف القا -

 اكن صوت املؤذن للجامع جبوار الربع رائعاً ويذكر الصِب بصوت حسن الشاعر . -

 الصواتن الغريبان الذلان يفزعان الصِب هام صوات احلاج عيل وعصاه. -

   قضني . خشصية احلاج عيل الرزاز جتمع بني املتنا -

 س الأصول لصعوبُّتا .اكن الشاب اَلي سكن الربع ال حيرص عىل درو -

 خرس الشاب أأصدقاءه عندما اكتشفوا موقفه احلقري يف حمنة الأس تاذ االإمام محمد عبده. -

  مل تضف حياة الربع اإىل عمل الصِب ومعرفته ابحلياة جديًدا. -

  هشة الصِب.امتحان الانتساب للأزهر اكن مفاجأأة . وسبب دل -

آن دليل عىل رسوبه . وضع السوار حول معصم الصِب بعد امتحانه -  يف القرأ

  اكن الصِب يقاىس مرارة الوحدة بسبب اإهامل أأخيه هل. -

  ُحلت مشلكة وحدة الصِب عندما وصل أأخوه الأصغر اإىل القاهرة لريافقه يف دراس ته يف الأزهر. -

 عنه الوحدة منذ قدوم ابن خالته.تغريت وتبدلت حياة الصِب وذهبت  -

 الة يف مسجد س يدَن احلسني . ِب منذ أأقبل ابن خالته الصالعادة اليت الزتهما الص -

 اكن مْصوف الصبيني اليويم مخسة قروش ، واجلراية اكنت رغيفني .  -

  اكن الصبيان حيْضان درس املنطق رمغ ضعف الش يخ علمياً .  -

  ن يعود اإىل بْلته رسيعاً . كره الصِب القاهرة ومتىن أأ  -

اكن الصِب بعد  - ديد.ودته من القاهرة ابلرتحاب الشاس تقبلت الأرسة الصِب بعد ع -

 عودته من القاهرة يلقى س يدَن ابلتحية مضطراً ، ويقبل يده كام اكن يفعل من قبل .

نبياء والأ  -  ولياء(.من القضاَّي اليت أأنكرها الصِب عىل وادله وأأهل القرية )التوسل ابلأ

 ات( ، وزَّيرة القبور والأولياء غضب الش يخ من الكم الصِب عن قراءة )دالئل اخلري  -
 أأجعب الفىت بدرس الش يخ املرصفي لطريقته يف التدريس ومساحة احلرية الواسعة عنده . -
أأحب الطالب الش يخ س يد املرصفي ؛ لأهنم رأأوا فيه املثل الأعىل للصرب عىل املكروه والرضا  -
  قليل.ابل 

يخ الرشبيين ش يخ اجلامع الأزهر أأجعب الطالب بقصيدة الش يخ س يد املرصفي يف مدح الش   -

  اجلديد .

مسح هل(  قراءة × ش يخ اجلامع الأزهر اس تدعى الش يخ املرصفي ملكتبه وحظر عليه )منعه من  -

 يف داخل الأزهر .الاكمل ، ولكفه بقراءة املُْغىن البن هشام ، ونقِل من الرواق العباّس اإىل معود 

  رارةفس تجين مثرة هذا العبث وس تجدها شديدة امل قال الأب الش يخ للفىت : " أأنت وما تشاء -

  يشء طاملا متناه الفىت وحصل عليه يف مكتب مدير اجلريدة أأال وهو الطربوش. -

 اخرت االإجابة الأدق فامي يأأيت: 

 (1صناعية( )ف  -ريفية  -متحْضة  -:)شعبية اكن الصِب يسكن يف القاهرة منطقة  - 1

س يدَن احلسني اإىل  - البيت الأزهر اإىل -البيت اإىل الأزهر وصف الاكتب طريقه من )من  - 2

 ( 1البيت اإىل القهوة(    )ف -الأزهر 

الأثقال  -الببغاء الصوت اَلي اكن الصِب يسمعه وينكره ، ويس تحي أأن يسأأل عنه صوت: ) -3

 (1)ف الفتيات الصغريات(  -رة الشيشة قرق -اليت حتط 

ىل :)صغر س نه يرجع اضطراب خطى الصِب وحرية م  - 4 طول الطريق واضطرابه  -ضعف جسمه  -شيته اإ

  جعزه البْصي( -

وقد جاء اإىل القاهرة ليلقي بنفسه يف هذا البحر فيرشب منه ما شاء هللا . البحر املقصود هو  - 5

 ( 2)ف اإثبات اَلات( -حبر العمل  -حبر التفوق  -:  ) هنر النيل 

درس  سامع -سامع درس الفقه  -وقت املغرب  - أأحب الصِب الأزهر عند : )وقت الفجر - 6

 (2)ف النحو( 

" احلق هدم الهدم  -" هللا أأعمل "    -امجلةل اليت أأر قت الصِب يه  :)" موالَن أأَنمئ أأنت؟ "   - 7

مسع مجةل بعيَّنا شهد هللا أأهنا أأرقته غري ليةل من لياليه.. وقد  - 8" العمل حبر ال ساحل هل "( -"  

 رقته غري ليةل( يقصد به سهره : التعبري بـ)أأ 

 (2)ف لك الليايل(  -أأكرث من ليةل  -أأقل من ليةل  -)ليةل واحدة  

قرقرة الشيشة(  -اإهامل الأرسة  -الوحدة  -اكن الصِب يعاين يف القاهرة من  :)صعوبة ادلروس  -9

 (3)ف 

شقيقه  -ه صوت أأبي  -اكن صوت املؤذن يف جامع بيربس يذكره بـ) صوت حسن الشاعر  -10

 بصوت املؤذن يف بْلته(  -الراحل 

أأمه  -أأمه  -اكن الصِب حيزن عندما يسمع صوت املؤذن لصالة العْص لـتذكره )مسجد بْلته   -11

 (3)ف ملؤذن بْلته اَلي اكن يشاركه ادلعاء( -وأأخوته 

احلرشات  -احلاج عيل وعصاه  -صواتن غريبان اكَن يفزعان الصِب : )صوت النساء والباعة  - 12

 (4الأثقال والعربة( )ف  -والفرئان 

املكر(  -القوة  -اللباقة  -لك مما يأأيت من صفات احلاج عيل الرزاز ما عدا :  )التقوى والورع   -13

 (4)ف  

 امجلعة(  -الأربعاء  -االثنني  -ربع اإال يوم :)السبت اكن احلاج عيل ال يلتقي بطالب ال -14

التحضري  -البطون  -املراجعة العلمية  -الربع هو يوم : )الاسرتخاء اكن يوم امجلعة لش باب  - 15

 (4)ف  لْلروس القادمة( 

ادلرس اَلي مل يكن الشاب الأزهري ساكن الغرفة مواظباً عىل حضوره جفراً هو درس :  -16

 التوحيد(  -النحو  -الأصول  -)الفقه 

  -مجود  -تطور  -فهيا : )جدل االإمام محمد عبده اكن يرى أأن كتب الأزهر ومناهجه  - 17

 (5)ف  تناقض(

 -لأنه كثري الفاكهة  -رفة : )لأنه قصري اكن طالب الربع يتندرون من الشاب صاحب الغ - 18

 لأنه مشاغب(  -لأنه مدعٍ للعمل 

 املنطق(  -النحو  -العروض   -اكن الشاب ساكن الغرفة هجِل واحض يف عمل : )الفقه   - 19

ابالبتسام  -ابلنقاش  -رية زمالئه الطالب منه )ابلغضب اب يقابل حضك وخساكن هذا الش  -20

 (5)ف  ابحلزن ( -

ضعفه العلمي  -انقطعت صةل س باب الربع ابلشاب ساكن الغرفة بسبب : )اتصاهل ابحملافظة   - 21

 نفاقه الشديد(  -حبه للشهرة  -

شفاق  - 22  )ف حتٍد( -تعظي  -قدير ت -اكن الش يوخ يتابعون ش يخ الفقه يف : )ريبة واإ

  خالصاً وال حمافظاً خالصاً( جمدداً  -حمافظاً خالصاً  -مل يكن ش يخ الفقه : )جمدداً خالصاً  - 23

آن من أأجل الانتساب  للأزهر ابليوم : )املوعود  - 24 املشهود  -مسى الاكتب يوم امتحانه يف القرأ

 (6)ف  املش ئوم( -املُنكر  -

 –الانتساب اإيل الأزهر بـ : )اخلوف  مل أأنه س يذهب اإيل امتحانشعر الصِب عندما ع  - 25

 اليأأس(  –التفاؤل  –التشاؤم 

 -الكهف والعنكبوت   -اكن امتحان الصِب لالنتساب اإىل الأزهر يف : )المنل والعنكبوت   - 26

 الشعراء والقصص (         -المنل والقصص  

      الته  وحىت بعد أأن تقدم به السن يه :        العادة اليت لزهما الصِب منذ قدوم ابن خ - 27

 مجيع ما س بق(   -قراءة الألفية   -عند احلسني   قراءة الفاحتة -)قراءة دالئل اخلريات   

عند ابئع   -احلسني  -الأزهر   -اكن الصِب وابن خالته يقضيان أأغلب أأوقاهتام يف : ) الربع  - 28

            (         9البليةل(         )ف 
ن مل يعرتف الأزهر هل ابلعاملية هو ش يخ  -29  -)التجويد  الش يخ اَلي اكن يرى نفسه عاملاً واإ

  التوحيد( -الفقه  -املنطق 

 -اكن الصبيان يذهبان اإىل الأزهر بعد صالة املغرب  ليقوال لأنفسهام اإهنام يدرسان : )الفقه  -30

 (9التوحيد( )ف  -املنطق  -النحو 

 وابن خالته عىل حضور درس املنطق بعد املغرب  : ص الصِبحر  - 31

تقليداً لش باب الأزهر الكبار(  -تسلية وترسية لنفسه  -اس تجابة لنصح أأخيه  -)حباً يف املنطق

 (9)ف  

-حيرص عىل ادلروس -أأراد الصِب أأن يقِض اإجازة الصيف يف القاهرة لـ: )يكون مثل أأخيه  -32

 ( ن العملسزتيد مي  -أأنه يضيق ابلريف 

يلحق  -العودة يف يرغب -أأحد به حيفل -يَر أأخاه (مل لأنه قريته اإىل عاد عندما الصِب حزن -33

  (10)ف      )العشاء

 اس تقر يف نفس الصِب بعد عودته اإىل القرية :    - 34

ة أأن دراس ته الأزهرية ال قمي -أأنه ضئيل الشأأن قليل اخلطر    -أأعظم مما يتصور أأهل القرية  ) أأنه

 (10أأن أأهل القرية هجالء ( )ف  -لها 

آراء الش يخ محمد عبده : )اإصالحية  - 35 مُّتورة(  -فاسدة  -منطقية  -اكن أأهل القرية يرون أ

 (10)ف

دالئل  -دالئل اخلريات  -دالئل احلق  -العمل أأنكر الصِب عىل أأبيه قراءة كتاب : )دالئل  - 36

 (10االإميان( )ف

 ة القبور ؛ لأهنا ال تتفق مع :، وزَّير «دالئل اخلريات»اءة أأنكر الصىب عىل أأبيه قر  -37

نبياء    (10ما يف الكتب( )ف -تعالي االإسالم  -تعالي الأزهر  -)التوسل ابلأ

 ول االإجازة .. النذير هو : انقطع النذير والُّتديد اَلي مسعه الفىت أأ  -38

آِت   أأال يسافر اإىل القاهرة(  -ب اإىل اجلامعة أأال يذه -أأن حُيبس يف املزنل  -)أأن يكون مقرئاً يف املأ

 (10)ف 

 -العمل الواسعة  -من الأس باب اليت جعلت الفىت يؤثر درس الش يخ املرصفي مساحة:) احلرية  -39

 املَّنجية(  -الفكر احملدد 

 حزًَن شديداً مل يعرفه منذ التحق ابلأزهر عند : حزن الفىت -40

لأ لأ عاوزين قول الش يخ املرصفي  -أأخذه دلرس املنطق رفض شقيقه  -)سامعه لقول اقرأأ َّي أأمعى 

 (11)ف شطب امسه من جسالت الأزهر(  -َنلك عيش 

 أأس ئةل هممة شامةل الأدب اكمال

 ما موقف شويق من منجزات عْصه ؟ -1

وصف املنجزات العْصية وانْصف عن حديث الناقة لوصف السفن يقول أأمحد شويق يف مطلع  -

 النيل :مهت الفكل واحتواها املاء    وحداها مبن تقل الرجاء  قصيدة كبار احلوادث يف وادي

 علل : طغى شعر املناس بات عىل تالميذ البارودي . -2

 تبعا النشغاهلم بقضاَّي عْصمه . -3

 ارودي موقف من مشالكت عْصمه ( وحض .) اكن لتالميذ الب  -4

موقفهم من القْص احلمك ، ومن جوانب االإصالح الس ياّس والاجامتعي  -

أأو تعدد  ادي ، مما يتصل  ابدلس تور ،؟ أأو قانون املطبوعات وحرية الصحافة ،والاقتص

نشاء اجلامعة املْصية أأو دعوة قامس أأمني  الأحزاب أأو وحدة املسلمني مسلمني وأأقباطا  أأو اإ

لتحرير املرأأة أأو اس تقباهلم تغيري احلياة يف الثقافة والتعلي وسائر جوانب احلياة مما جعلهم يسجلون 

 ه يف شعرمه .ذكل لك

 لبارودي ( وحض .) خطا تالميذ البارودي ابلشعر خطوة فاقت ما صنعه ا -5

 اهمتوا ابلناحية البيانية ، ومل يقتْصوا عىل احملأاكة حفسب  -

 اهمتوا جبالل الصياغة ، وروعة البيان ، وحالوة املوس يقى . -

 أأفسحوا اجملال للتجارب اَلاتية  -

 نوعوا يف الأغراض وابتكروا معاين  -

واءموا بني اجتاهني الأخذ من الرتاث والالتفات اإىل ثقافة عْصمه .وازدادوا اقرتااب من  -

 غلب يف شعرمه الاهامتم بغريمه أأكرث من الاهامتم ابَلات . -امجلاهري .      

 ارتبط جيلهم ابلصحافة اليت ظهرت وانترشت فسلس أأسلوهبم وسهل -

 . ) واءم تالميذ البارودي بني اجتاهني ( اذكرهام -6

 واءموا بني اجتاهني الأخذ من الرتاث والالتفات اإىل ثقافة عْصمه .وازدادوا اقرتااب من امجلاهري 

 سلس أأسلوهبم وسهل        ما ذا ترتب عىل : ارتباط تالميذ البارودي ابلصحافة ؟

 ) هتيأأت لشويق عوامل مل تُّتيأأ لغريه ( مفا تكل العومل ؟ -7

 بية .مجع أأيل ثقافته العربية ثقافة أأور -

 درس احلقوق ، واطلع عىل الآداب الفرنس ية . -

 شاهد املسارح الأوربية وجالس شعراء الغرب . -

 قرأأ مظاهر التجديد يف الشعر الفرنِس دلى أأعالمه : فيكتور هوجو والمرتني ودي موسييه  -

 واحلركة الوطنية . يضاف اإىل ذكل ثقافته الرتكية ، وتأأثره ابمجلهور والنقاد-

 جديدة ( وحض  لشعر اجتاهات) اجته شويق اب -8

 عدل عن املدحي اإىل التارخي يف قصيدته " كبار احلوادث يف وادي النيل " -

 اجته يف بعض شعره اجتاها اإسالميا. -

اجته حنو املنجزات العْصية ومن ذكل ما يبدأأ به اإحدى قصائده انْصافا عن حديث الناقة دلى  -

 احلوادث يف وادي النيل " :أأمحد شويق يف مطلع قصيدته " كبار القدماء يقول 

 مهت الفكل واحتواها املاء    وحداها مبن تقل الرجاء .

 اجته للمخرتعات احلديثة يصورها يف شعره ، يقول يف وصف الطائرة  -

 أأعقاب يف عنان اجلو الح        أأم حساب فر من هوج الرَّيح .

يت أألفها يف فرنسا مث عاد وأألف حيته الأوىل " عىل بك الكبري " الرَّيدته للمرسح العريب منذ مرس 

 حيات مْصع لكيوابترا ، وجمنون ليىل ومقبزي وعنرتة والست هدى وأأمرية الـأأندلس مرس 

 7. اإجابة س مب تعلل ؟ ) اجته شويق ابلشعر من املدحي للتارخي ( -9

 8اإجابة س  مب تعلل ؟ ) لفب شويق بأأمري الشعراء ( . -10

 . حضاكن لأمحد حمرم دور يف هنضة الشعر ( و)   -11

طوع الشعر العريب للقصص التارخي امحلاس يفي مطولته جمد االإسالم اليت يسمهيا البعض  -12

لياذة االإسالمية " .  " االإ

 جتديد تالميذ البارودي اإال أأهنم مل يتخلصوا من القدمي ( دلل . ) رمغ -13

براهي: 1)   ( يبدءون قصيدهتم ابلغزل التقليدي  كام نرى يف قول حافظ اإ

 مفا أأمثت عيىن و ال حلظه اعتدى   الهوى و تعمدا  تعمدُت قتىل ىف 

أأو يصفون ( يتخلصون من الغزل اإىل غرضهم املقصود جرًَّي عىل طريقة القدماء  2) 

 الأطالل ، كام يقول شويق :

 أأَندي الرمس لو مكل اجلوااب       وأأفديه بدمعي لو أأاثاب .

 بقضاَّي عْصمه املتعددة ( كام طغت املناس بات عىل أأشعارمه تبعا النشغاهلم  3) 

 علل اإميان تالميذ البارودي بفكرة اجلامعة االإسالمية ؟ -14

الإجنلزيى ، وتنديدا ابالحتالل ومظامله ، وحثا للشعب رمزا لوحدة املسلمني يف مواهجة الوجود ا -

 عىل الثورة ومناضةل الاس تعامر 

  مل تغادر أأطواقنا الأجيادا اإمنا حنن وامحلام سواء          يقول حافظ اإثر حادثة دنشواي :    

 ماذا ترتب عىل : النضال الوطين دلى جيل التطوير ؟ -15

 جعلهم يرخسون االإحساس برتاث الأجداد وماضينا العريق . -

 ) أأمكل تالميذ البارودي ما بدأأه البارودي وزادوا عليه ( وحض .  -16

 زاد تالميذ البارودي عىل أأس تاذمه أأهنم :

 ا يتصل ابلش ئون اخلارجية للعامل االإساليم وم، عاجلوا مشالكت جممتعهم(  1)

 اجامتعياً وثقافياً وفكرًَّي وأأخالقياً . عربوا عن روح عْصمه(2)

 مما جعلهم يس متدون الشلك من القدمي ويربطون املضمون ابَلات وأأحداث العْص .

 من أأين اس متد تالميذ البارودي الشلك وكيف ربطوا املضمون ؟ -17

 حداث العْص .وربطوا املضمون ابَلات وأأ اس متدوا الشلك من القدمي  -

 . علل : اهامتم تالميذ البارودي ابلناحية البيانية -18

 لأهنم مل يقتْصوا عىل احملأاكة فقط بل اهمتوا جبالل الصياغة وحالوة املوس يقا وروعة البيان .

 يقوم الاجتاه الوجداين عىل :  عالم يقوم الاجتاه الوجداين ؟ -19

 ذاتية التجربة ( العمل عىل الَّنوض هبا. )اكتشاف الفرد ذاته و  -1

 اعزتاز الفرد بثقافته اجلديدة ووعيه الاجامتعى . -2

نسانية العليا من حرية وكرامة  وعدل -3 خاء وتواصل   التطلع اإىل املثل االإ ومساواة وحب  واإ

 وعشق للجامل وجمافاة للقبح والتخلف
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ليه شعراء الاجتاه الوجداين ؟  -20  ما اَلي يتطلع اإ

خاء وتواصل تطال  نسانية العليا من حرية وكرامة وعدل ومساواة وحب واإ لع اإىل املثل االإ

 وعشق للجامل وجمافاة القبح والتخلف .

 مىت نشأأ الاجتاه الوجداين ؟ وما اَلي حأاكه ؟ -21

 –شأأ مع حركة االإحياء والبعث اليت ردت للشعر العريب ما فقده من ملسات وجدانية 

 ة .بيغر حماكيا الرومانتيكية ال

 مىت منا وازدهر الاجتاه الوجداين ؟ ومىت تراجع ؟ -22

منا مع حركة التجديد اليت رادها مطران ، وازدهر منذ العقد الثالث من القرن  -

 العرشين عىل يد رواد مدرسة ادليوان ومدرسة أأبوللو ومدرسة املهاجر .

حرص م ال) اكن لأحصاب الاجتاه الوجداين موقف من الشعر القدمي ( اذكره .أأو ع -23

 أأحصاب الاجتاه الوجداين بعد االإحيائيني ؟

حرصوا عىل اخلروج من أأرس الأمناط الشعرية املكررة  عىل مر العصور ، وابتاكر صيغة  -

 ميزتج فهيا  الرتاث ابلعْصية  .شعرية حديثة .  

 تكتسب الألفاظ دالالت حديثة وقدرة عىل االإحياء . -

ينتفع ابلنظرَّيت اجلديدة يف الأدب والفن تقوم الصورة الشعرية عىل مفهوم فين حديث  -

 واملوس يقى واللغة ، وتنطلق الصورة الفنية من الوجدان

 عالم قامت الصورة الشعرية دلى شعراء الاجتاه الوجداين ؟ -24

الفن واملوس يقى ينتفع ابلنظرَّيت اجلديدة يف الأدب و تقوم الصورة الشعرية عىل مفهوم فين حديث  -

 لفنية من الوجدانواللغة ، وتنطلق الصورة ا

 ماذا ترتب عىل : بدأأ الاجتاه الوجداين مع حركة االإحياء والبعث. -25

 ردت للشعر العريب ما فقده من ملسات وجدانية  -

 بدأأ الاجتاه الوجداين يف الرتاجع بعد احلرب العاملية الثانية ؟علل :  -26

 الواقعية .جع بعد احلرب العاملية الثانية أأما تيار بدأأ الاجتاه الوجداين يف الرتا -

 للشعر عند مطران سامت متزيه أأبرزها يف مقدمة ديوانه . وحض . -27

وهل عىل سابق الشعر مزية زمانه عىل سالف ادلهور ، هذا  هذا شعر عْصي وخفره أأنه عْصي ،

يقال فيه املعىن  شعر ليس َنظمه بعبده ، وال حتمِل رضورات الوزن والقافية عىل غري قصد .

بل ينظر مجلال البيت ىف ذاته و ىف وال ينظر قائِل اإىل جامل البيت املفرد الصحيح ابللفظ الصحيح 

ركيهبا و ىف ترتيهبا وىف تناسق معانهيا وتوافقها مع ندور التصوير موضعه واإىل جامل القصيدة ىف ت

وغرابة املوضوع و مطابقة لك ذكل للحقيقة وشفوفه عن الشعور احلر وحترى دقة الوصف 

 قدر .واستيفائه فيه عىل 

 وازن بني نظرة مطران للبيت والقصيدة وبني نظرة السابقيني هلام . -28

يت املفرد من القصيدة ، واكنت القصيدة وحدات مبعرثة ال اكن السابقون ينظرون مجلال الب  

نسق فهيا وال نظام ، أأما مطران فينظر مجلال البيت املفرد يف ذاته ويف موضعه واإىل جامل 

 ترتيهبا ويف تناسق معانهيا وتوافقها . القصيدة يف تركيهبا ويف

آخذ عىل شعراء الالكس يكية ( وحض . -29  ) اكن ملطران مأ

 لنفس وما يشغلها من أأحاسيس .انْصافهم عن ا -

 اهامتهمم الزائد بشعر املناس بات عىل حساب املعىن والفكر والوجدان . -

ة لوحدات مبعرثة ال نسق عدم اهامتهمم ابلوحدة الفنية فالقصيدة وحدات مبعرثة تقسم فيه القصيد -

 والنفِس .فهيا وال نظام جيمعها عىل املس تويني العضوي 

 هروب شعراء ادليوان اإىل عامل الطبيعة ؟  مب تعلل : -30

آماهلم وطموحاهتم مع الواقع الاس تعامري البغيض ، مل جيدوا ما هيون عىل  - حني تصادمت أ

ملؤمل اإىل عامل الأحالم والأوهام ، نفوسهم املبتئسة هذا اخلطب اإال الهروب من عامل الواقع ا

آماهلم الضائعة ، ويأأسهم من والعيش يف عامل من صنع خياهلم اللجوء اإىل الطبيعةيبث وهنا أ

 احلياة  والتأأمل يف الكون ، والتعمق يف أأرسار الوجود

آخذ مدرسة ادليوان عىل االإحياء والبعث ( وحض . -31  ) تعددت مأ

جلانب البياين عىل ال أأعىل هلم يف شعرمه ، وطغيان هذا ااس تلهام الامنذج البيانية القدمية مث -

 املضمون والفكرة

 ملناس بات ، والبعد عن تصوير خلجات النفس االإنسانيةاهامتهمم بشعر ا -

 اهامتهمم بقشور الأش ياء وظواهرها .   مبالغاهتم وعدم وضوح الصدق ىف شعرمه. -

 يف القصيدة الواحدة عدم مراعاة الوحدة العضوية . من انتقاهلم من غرض لغرض -

 عدم وضوح خشصيُّتم الشعرية وضوحا اتما يف شعرمه وخاصة ىف معارضُّتم الشعرية -

القصيدة عندمه اكئن يح للك جزء فيه وظيفته  -مب متثل القصيدة عند  شعراء ادليوان ؟ -32

وماكنه كام هو احلال يف عضو اجلسم ، حبيث تكون القصيدة بناء حياً التتعدد أأغراضه 

 يضمها ىف وحدة فنية .فر أأجزاؤه حتت عنوان وال تتنا

 ) وضوح اجلانب الفكري من سامت مدرسة ادليوان ( وحض.  -33

وضوح اجلانب الفكري عندمه مما جعل اَلهنية تكرث يف شعرمه ، والعقالنية تطغى عىل عاطفُّتم 

 يقول املازين :.

   لبست رداء ادلهر عرشين جحة       وثنتني َّي شويق اإىل خلع ذا الربد

 عزوفا عن ادلنيا ، ومن مل جيد لها   مرادا  لآمـــال تعلــل ابلزهـــد 

 الفكر عندمه يسلق الشعور .ما نتيجة تعمق شعراء ادليوان يف جوهر الأش ياء ؟   

 هنم اهمتوا بتعميق الظواهر عىل جوهرها .لأ     علل : الفكر يس بق الشعور عند ادليوانيني . 

 جلافة يف أأشعار ادليوان .بن تعلل : غلبة اَلهنية ا -34

بسبب وضوح اجلانب الفكري مما جعل اَلهنية تكرث يف شعرمه ، والعقالنية تطغى عىل 

 عاطفُّتم 

 في اتفق رواد ادليوان مع مطران ؟  -35

ليه من اجتاه وجداين ، وساروا يف اتفققوا مع مطران اَلي أأخذ الرومانتيكية الفرنس ية ف امي ذهب اإ

 في .نفس ادلرب اَلايت العاط

 ماذا ترتب عىل شعور ادليوانيني بشعور الرشيق ومتثلهم العامل كام يمتثِل الغريب  -36

 ، وحترروا من القيود الصناعية . من مثراته أأن نزعت الأقالم اإىل الاس تقالل ، ورفع غشاوة الرَّيء

 لأنه اكن يرى أأن املدح الصادق ليس عيبا . مب تعلل : كتب العقاد يف املدح  ؟ -37

 ني للشعر عن نظرة االإحيائيني وحض .ة ادليوانياختلفت نظر  -38

االإحيائيون نظروا للخلف وعاشوا يف ظالل القدمي أأما ادليوانيون نظروا للأمام وأأخذوا 

 أأحداسهم ويعربون عن مأأساة جيلهم .يس تلهمون ذواهتم و 

 علل ممثال : اهامتم شعراء ادليوان بوضع عنوان للقصيدة . -39

 بيل للعقاد ل أأزهار اخلريف لشكري وعابر س ليدل عىل االإطار العام هل .مث -

 ما اَلي اجمتع عليه شكري والعقاد واملازي من سامت مشرتكة ؟ -40

مانتيكية االإجنلزيية فعربوا مبواقف حارة وجتربة صادقة اعزتازمه ابلثقافة العربية ، وتأأثرمه ابلرو - 

 انية ، وجنحوا اإىل اخليال عن املأأساة اليت يعيشها جيلهم ، واجتهوا يف شعرمه اإىل اَلات االإنس

 اإالم انُّتيى املطاف مبدرسة ادليوان ؟ -41

ين اختلف شكري و املازين يف الرأأي حول بعض القضاَّي الشعرية ، وانضم العقاد اإىل املاز -

، فتوقف شكري عن الشعر بعد صدور ديوانه السابع )أأزهار اخلريف( و مـال اإىل العزةل و 

و فضل كتابة القصة و  1917ديوانه الثاين س نة انْصف املازين عن الشعر بعد صدور 

ر  و اجته العقاد اإىل املقال  و بقي العقاد ممثاًل لهذا الاجتاه ، لكنه اهمت ابلنرث أأكرث من الشع

 املقاالت الس ياس ية الأدبية والاجامتعية واالإسالمية . كتابة

 ونتيجة َلكل : انفرط عقد جامعة ادليوان . -

 :           ء مدرسة ادليوان عللغلبة اَلهنية عىل شعرا -42

بسبب وضوح اجلانب الفكري وذكل لكرثة تأأملهم يف الكون وتعمقهم يف أأرسار الوجود . والهامتهمم 

 بتعميق  الظواهر

 متسك ادليوان ابلوحدة العضوية علل .   -43

قصيدة لأن القصيدة عندمه اكئن يح ال ميكن الفصل بني أأجزائه ومما عابوه عىل االإحياء فقدان ال   -

 لوحدة تضمها  

 دليوان اإىل الشعر املرسل       علل : دعوة ا -44

 أأن القافية املوحدة تصيب القارئ ابمللل والراتبة وتعوق الشاعر من حرية التعبري  -ج     

 علل : خلو الساحة الأدبية يف بداية العقد الرابع من القرن املايض ؟ -45

 احملافظني وادليوانيني  بسبب الواقع الشعري اَلي شهد جتمد االإحيائيني -

 ثر شعراء ) أأبولو ( ابلرومانتيكني االإجنلزي ؟علل : تأأ  -46

نتيجة ثقافة أأحصاب هذا الاجتاه ؛ اإذ عاش رائد املدرسة أأمحد زيك أأبو شادي حنو عرش  -

وأأجاد زمالؤه : " اإبراهي َنيج ، عىل محمود طه ، صاحل جودت ، س نوات يف اإجنلرتا يدرس الطب 

 وربية والروس ية الأجنبية ، واطلعوا عىل الآداب الأ وغريمه " اللغات 

علل : اإحساس شعراء ) أأبوللو ( بقوة الشخصية املْصية وابحلرية الفردية وتش بعهم بروح  -47

 التحرر؟

وابحلرية الفردية ، وتش بعوا بروح الثورة التحررية ،  أأحس شعراؤها ابس تقالل الشخصية ، -

 عامر االإجنلزيي .يف مواهجة الاس ت 1919منذ اإحساسهم بثورة 

 مب تعلل : ) اجتاه شعراء أأبوللو اإىل التجديد والعاطفة اجلياشة ( . -48

فادهتم مما نرشه  فادهتم من خليل مطران ومن الْصاع الأديب بني االإحيائيني وادليوانيني واإ اإ

 لعقاد وشكري واملازين من شعر رومانِس مؤلف أأو مرتمج ومن كتب ومقاالت نقدية .ا

 لشعر وهجة عاطفية حادة  ؟شعراء أأبوللو َّي مب تعلل : اجتاه -49

 لتأأثرمه بشعر جربان خليل جربان . -

 ) االإميان بذاتية التجربة من سامت أأبولو ( وحض مستشهدا . -50

براهي َنيج متذكرا دار أأحبابه:االإميان بذاتية التجربة، و احلنني اإىل مو   اطن اَلكرَّيت كقول اإ

بيــح       هئـــدْ رفَرف القلُب جبنْبــى اكَله  وأأَن أأهتُِف َّي قلِبـى ات

 فيجيُب ادلمُع واملايض اجلِرحي      لَِم عُْدَن؟ ليَت أأَنه لـم نَُعدْ  

 كيف اس تعمل شعراء أأبولو اللغة اس تعامال جديدا ؟ -51

لفاظ واجملاز مثل العطر القمري اس تعمل شعراء أأبول لو اللغة اس تعامال جديدا يف دالالت الأ

 والأرجي النامع 

 ء أأبولو يف شلك القصيدة ؟د شعراكيف جد -52

 امليل اإىل حترير القصيدة من وحدة القافية، وذكل  بتعدد القوايف يف القصيدة الواحدة  -1

 متعددة الأوزان والقوايف . تقس ي القصيدة اإىل مقاطع ، -2

 امليل اإىل املوس يقى الهادئة ال الصاخبة . -3

ية ويس تعمل أأكرث من حبر واكن أأكرثمه جرأأة اس تخداهمم الشعر املرسل اَلي ال يلزتم قاف  -4

محد زيك أأبو شادي " يف قصيدة ) الفنان ( كام كتب " صاحل الرشنويب " قصيدة  " أأ 

 أأطياف.

الفنية للقصيدة ، يف معظم أأشعارمه شأأن الرومانتيكيني مجيعا مثلام نرى الزتاهمم ابلوحدة  – 5

ل وملحمة الرساب ( لنايج ، ) يف قصائد ) شاطئ الأعراف ( للهمرشي ، و ) الأطال

 وطارق بن زَّيد ، وأأرواح وأأش باح ( لعىل محمود طه .

 شعراء مدرسة أأبولو تعدتت موضوعاهتم الشعرية ـ وحض . -53

بني : املرأأة ، ومعاَنة عذاب احلياة  وظلمها ، والاهامتم  لشعرية تعددت موضوعاهتم ا

ؤس ، والابتعاد عن الشعر ابلطبيعة ، والشكوى ، واحلنني لذلكرَّيت ، وتصوير الب

براهي َنيج  الس ياّس َّيس تثناء أأمحد زيك أأبو شادي اَلي أأكرث من كتابة هذا اللون ، واإ

 ي كتب فيه قليال .اَل

أأبولو ( اإىل التجس يد والتشخيص يف شعرمه . وحض ذكل مال شعراء مدرسة )  -54

 مستشهدا .

 لتجريد اإىل احلس ية .ومييلون يف تصويرمه اإىل التجس يد أأي حتويل املعنوَّيت  من ا

 يقول َنيج :        ذوت الصبابة وانطوت   وفرغت من أ الهما 

 عادت اإىل اَلكرَّي    ُت حبشدها وزحاهما                        

نسان .أأو ا نسانية ملا ليس ابإ  لتشخيص أأي منح الصفة االإ

 يقول اهلمرشي :     فنس ي املساء يرسق عطرا من رَّيض حسيقة يف اخليال

 . ) تلخص نشاط املهاجرين يف مدرس تني أأدبيتني ( اذكرهام ، وما أأمه روادها -55

م ، 1920اكنت يف أأمرياك الشاملية ، وتأأسست يف نيويورك س نة  الأوىل )الرابطة القلمية( :  

يليا أأبو مايض( أأمري شعراهئا . و )ميخائيل نعمية(  رائدها )جربان خليلجربان ( وأأمري شعراهئا  )اإ

 غريهام من عرب الشام.فيلسوفها و 

ا محةل واكنت هذه امجلاعة متيل اإىل التجديد ، والثورة عىل الشعر التقليدي ، فاكن شعراؤه

 مشعل التجديد يف شعر املهاجر .

مبالربازيل ، ومن 1933يف أأمرياك اجلنوبية ،وتكونت  س نة  والثانية )العصبة الأندلس ية( : -

لياس فرحات و فوزي املعلوف و سلمى صائغ أأعضاهئا : رش يد خوري ) الشاعر القروي  ( واإ

 القدمي واجلديد من الشعر . وغريمه .واكنت متيل اإىل احملافظة ، وعقد الصةل بني

قبال مجهور قراء الشعر يف الوطن العريب -56   عىل شعر املهاجر ( .مب تعلل : ) اإ

 لأنه وجدوه معربا عام يدور يف عقوهلم ويودون التعبري عنه . -

 مع ادليوان ؟ وفامي اختلفوا ؟ راء املهاجرفي اتفق شع -57

اتفقوا مع ادليوانيني يف ادلعوة اإىل التجديد واختلفوا يف أأهنم مل جيعلوا شعرمه غارقا يف 

 أأكرث حتررا ي الأوزان واملعاين والأخيةل . اَلهنية بل جعلوه حملقا مع العاطفة واكنوا

آمن شعراء املهاجر بأأن الشعر يقوم بدور اإنساين ( -58  مفا هو . ) أ

آمنوا بأأن الشعر معرب عن موقف االإنسان يف احلياة - ، وأأنه يقوم بدور اإنساين هو : هتذيب  أ

عالء احلق ، ونرش اخلري وامجلال ، والسمو اإىل املثل العليا ، والمت  سك ابلقي ، النفس ، واإ

 وجعل احلب وس يةل اإىل سالم دامئ يشمل النفس والوجود

 جر للزنعة الروحية ؟مب تعلل : ) اجتاه شعراء املها -59

وخباصة   ،ومن اس تغراقهم يف التأأمل نشأأت الزنعة الروحية يف شعرمه  -

نسان من القي الروحية ىف اجملمتعات الرشقية و القي املادية ىف  حني وازنوا بني موقف االإ

نسانية يقول  اجملمتعات الغربية ، فلجئوا اإىل هللا ابلشكوى : فدعوا اإىل احملبة و الأخوة االإ

 سيب عريضة : ن 

ذا ما اعرَتتْك مىن ِ مَ  ذا شئَت أأن تسرَي وحيـــــــًدا    واإ  اللـــــــــهْ واإ

ى الرساةلْ   فاْمِض لكْن ستَْسمُع صـــويت   صارًخا " َّي أأىِخ"  يؤد ِ

 كيف صور شعراء املهاجر الطبيعة يف شعرمه ؟ -60

  امزتجوا هيا وجسدوها وجعلوها حية يف صورمه يقول شكر هللا اجلر:

 َّي طرُي أأحلانـــِك       يف هذى السفوْح  رت ىِل

يحْ   هو ذا الليُل وقْد أأهـــرَم       ميَِش اكلكَس ِ

 غاىل أأدابء املهاجر يف التجديد يف الشعر ( مفا أأس باب ذكل ؟ وما نتاجئه ؟  -61

                 غاىل أأدابء الشامل يف جتديدمه فبعدوا يف بعض شعرمه عن أأصول العربية ، ويرجع ذكل اإىل     

 )ا( بعدمه عن الثقافة العربية الأصيةل. 

ندفاعهم حنو التجديد مما جعلهم يتساهلون يف اللغة .                       )ب( اإ

بسبب حنيَّنم اإىل وطَّنم اَلي  -ج  علل : ظهور الشعر القويم دلى شعراء املهجر ؟  -62

 اكنوا يعيشون أأحداثه بفيض من احلب هل واخلوف عليه

   املهاجرة ابلقلق واحلرية  . ل :شعورلع -63

 بسبب التأأمل يف حقائق الكون واحلياة يف احلياة واملوت ولبعدمه عن وطَّنم  -ج 

 علل :املغاالة يف التجديد عند املهاجرة وحتررمه من قيود الشعر التقليدية      -64

لغوية والعروضية وقعوا يف بعض الأخطاء ال -ابتعدوا يف أأشعارمه عن أأصول اللغة العربية  - 

ن أأوطاهنم ومن مث بعدمه عن أأصول بعدمه ع -وراككة الأسلوب     والسبب يف املغاالة :     

 الثقافة العربية  و اندفاعهم حنو التجديد فتساهلوا يف اللغة

                                                    جر للرمز يف شعرمه ( ؟مب تعلل : ) اجتاه شعراء املها -65

قاصدين بذكل دالالت تس تنبط من القصيدة . القصيدة مثل ايليا ابوماىض ) التينة امحلقاء(:رمزا 

ملن يبخل خبريه عىل الناس، فيضيقون به و ال يكون هل وجود بيَّنم، مثل التينة اليت خبلت 

يليا :                     بظلها ومثرها                                                                              عىل من حولها فقطعها صاحهبا وأأحرقها فيقول اإ

ندِس الشجـُر  نيا مبوكِبـــه  فازينْت واكتَسْت ابلس ُّ  عاد الربيُع اإىل ادلُّ

 كأهنـا وتٌِد يف الأرِض أأو َحـــجُر        وظلِت التينُة امحلقاُء عاريـــــًة  

ا فهَوْت يف النِار تس تعُر  ومل يُِطْق صاحُب البس تانِ    ُرؤيتَـ       ـها فاجتهثه

نه أأمحُق ابحِلْرِص ينتِحرُ  من لَيَْس يسُخو  مبا تسُخو احليــ     ـاُة به فاإ

 مب تعلل : ) اختاذ القصة وس يةل للتعبري دلى شعراء املهاجر ( . -66

عاين كوس يةل للتحليل النفِس للمشاعر والعواطف وجتس يد ادلالالت واملواقف وامل -

 وتقابل الآراء والفكر وتصارعها .

نسانية . وحض ممثال . -67  نزع شعراء املهاجر اإىل استبطان النفس االإ

 بتأأمل الشاعر نفسه واملشاركة الوجدانية ملن حوهل يقول اإيليا أأبو مايض -

 حيايت املاضية      أأَن ال أأعرف شيئا عن احليايت الآتيةأأَن ال أأذكر شيئا عن 

 أأدري ما هيه . يل ذات غري أأين لست

 ماذا ترتب عىل : حفل شعر أأدابء املهاجر ابلتأأمل يف حقائق الكون واحلياة ؟  -68

ويف اخلري والرش ويف احلياة واملوت مما أأاتح خلياهلم حفل شعرمه ابلتأأمل يف حقائق الكون  -

ر الومهية وجيعلها حية تشاركهم حياهتم ، مبا يف ذكل تأأمل املوت  يقول أأن جيسد الأمو 

 وعندما املوت يدنــــــو      واللحد يَْفغَُر فـــــاْه  مية :يل نع ميخائ 

 أأِِغْض جفونَك تُْبِْصْ     يف اللحِد َمهَْد احلياةْ 

 أأصبح شعراء املهاجر بعد جهرهتم اكملعلقني يف الهواء ؟ علل : -69
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ا و ذكل الختالف االإطار الاجامتعي و الثقايف و احلضاري عن وطَّنم لبنان بعد أأن انسلخو 

 منه ، و مل يذوبوا يف بْلمه اجلديد ، فأأصبحوا اكملعلقني يف الهواء

 عريب ؟ماذا ترتب عىل : شعور أأدابء املهاجر حبنني جارف اإىل وطَّنم ال -70

أأذابوا شعرا رقيقا يفيض ابلشوق واحلب واحلنني ولكام قست احلياة علهيم وكثريا  -

 ما قست زادوا من نغامت احلنني اإىل بالدمه

 ٌب أأراىن عىل ضفهة     كآين غريي عىل ِضفهىت ُ قازان : غرييقول نعمة   -

تِــــى     فال ال أأِحبُّ ِسَوى قريىِت   وال ال أأريُد سَوى أُمه

ذا ترتب عىل : تْصف شعراء املهاجر يف الأوزان والقوايف ؟ أأو كيف جاءت شلك ما -71

 القصيدة 

فية املوحدين والقافية تنوع شعرمه ما بني النرث الشعري والشعر ذي الوزن والقا -

 شعبية واملقطوعات املتنوعة املزدوجة والأَنش يد والأغاين ال 

 عاملية الثانية ؟علل : اجتاه الشعراء اإىل الواقعية بعد احلرب ال -72

بعد احلب العاملية الأوىل والثانية جدت عىل حياتنا عوامل س ياس ية واجامتعية واقتصادية وثقافية 

 الرومانتيكية ووهجُّتم وهجة واقعية بنسب متفاوته فامي بيَّنم  خففت من اجتاه الشعراء اإىل

 اإالم اجته شعراء الواقعية وماذا صوروا ؟ -73

آماهلم ، وتطلعاهتم . ، كقول اجتهوا اإىل احلياة العامة يصورون مهوم  الناس ، ومشألكهم ، وأ

نسان القر  براهي أأبو س نة يف قصيدة   ) أأس ئةل الأجشار (متناوال موقف اإ ن العرشين محمد اإ

 بني التطلع اإىل الكسب املادي الزائل ، أأو المتسك ابلقي الباقية  :

نا يف التيه   ارْ سأَلَْتين يف الليِل الأجشاْر     أأن نُلِْقَي أأنُفس َ

 ما مفهوم الشعر عند شعراء الاجتاه الواقعي ؟ -74

تلفة من صدق عىل أأنه  التصاق ابلواقع و اإحساس به و التعبري عنه  بوجوهه اخمل  فهمهم للشعر

ة ، وعدل وظمل ، وغري ذكل من وزيف ، وتقدم وختلف ، وفرح و يأأس ، وحرية وعبودي

 لزمُن الوغد .    َصِدَئ الغمد .متناقضات احلياة  . كقول صالح عبد الصبور : جاَء ا

آه َّي وطين           د ...  أ  وتَشقهَق جُْل املقبِض مثه خَتده

 71ة عن متناقضات احلياة ؟ج علل :  تعبري شعراء الواقعي -75

) مل تقتْص التجربة الشعرية عىل العاطفة دلى شعراء الواقعية ( مفا اَلي اش متلت عليه  -76

 جتارهبم 

نسان من بل مجعت التجربة الش عرية اإىل جانب العاطفة واخليال والشعور موقف االإ

حياء الرتاث .  الكون والتارخي والأساطري وقضاَّي الوطن واإ

 القصيدة وحدة فنية ( وحض . الواقعية من ) أأقام شعراء -77

القصيدة وحدة موضوعية تتضافر  فهيا الأفاكر واملعاين والعواطف والصور واملوس يقى يف 

يس تدعي من القارئ يقظة ملتابعته ؛ نظرا للبناء الهندّس الشعري بناء َنم متطور ، 

 ا متثل دفقة شعوريةاَلي أأقامه الشعر . وقد قسموا هذا البناء اإىل فقرات لك فقرة مَّن

ختىل شعراء الواقعية عن التقيد ابلقافية الواحدة أأو حترر الواقعيون من القافية  علل : -78

 املوحدة والوزن الشعري الواحد 

لأهنم عندما أأرادوا التعبري عن الواقع مبشالكته وجدوا أأن الشلك التقليدي للقصيدة لن حيقق هلم 

 والافتعالعا للراتبة ذكل فاكن البد من وجود شلك جديدو من

علل . أأكرث شعراء  أأرسف بعض شعراء املدرسة اجلديدة يف اس تخدام اللغة العامية ـ -79

 الواقعية من اس تعامل اللكامت العامية والأجنبية    

 للتخلص من اللكامت الالكس يكية واملعجمية  -ج  

 والرمزلالس تخدام الأسطوري علل : جتارب شعراء الواقعية يشوهبا بعض الغموض . -80

 نظر شعراء مدرسة الواقعية اإىل موس يقا الشعر ؟كيف  -81

التحرر من وحدة الوزن والقافية عن طريق شعر التفعيةل فالقصيدة تقوم عىل وحدة التفعيةل ال 

وحدة البحر كام أألغوا نظام الشطرين ىف   القصيدة وأأخذوا السطر الشعرى بدياًل للبيت الشعر. 

وس يقا ادلاخلية املمتثةل يف اختيار الألفاظ والصور املوحية امتد عىل املالاع  -كام نوعوا ىف القافية 

 املالمئة للموضوع واجلو النفِس .

اكن التجديد يف البناء الشعري من سامت املدرسة الواقعية . اذكر ثالاث من هذه السامت  -82

 أأو ما مظاهر التجديد ىف الفن الشعر ) الشلك ( دلى شعراء الواقعية ؟ 

ية القريبة من الكم الناس قل ) اكن َّي ما اكن   ،  اإىل اللقاء   ( كام احل م اللغة اس تخد -1

اس تخدموا بعض اللكامت  الأجنبية ويرجع ذكل اإىل        حماوةل التخفيف من س يطرة اللغة 

 الالكس يكية واملعجمية كام أأهنم ال هيمتون ابلأسلوب وذكل لأنة عندمه وس يةل  ال غاية . 

ظيف الرمز ومل يقتْصوا ىف تصويرمه عىل الصور اجلزئية بل تعدوها اإىل ابلصورة وتو الاهامتم  -2

 الصور اللكية واملمتدة. 

 أأقاموا القصيدة عىل وحدة موضوعية تتعاون فهيا الأفاكر واملعاىن والصور واملوس يقا والعاطفة.  -3

ة التفعيةل ال قوم عىل وحدالتحرر من وحدة الوزن والقافية عن طريق شعر التفعيةل فالقصيدة ت -4

 وحدة البحر كام أألغوا نظام الشطرين ىف 

 القصيدة وأأخذوا السطر الشعرى بدياًل للبيت الشعر. كام نوعوا ىف القافية   

لفاظ والصور املوحية املالمئة للموضوع   - الاعامتد عىل املوس يقا ادلاخلية املمتثةل يف اختيار الأ

 واجلو النفِس .

 من حيث الشلك ؟وما أأنواعه عرف املقال ؟  -83

 تعريفه : حبث قصري يف العمل أأو الأدب أأو الس ياسة أأو الاجامتع ينرش يف حصيفة أأو جمةل  -

 أأنواعه من َنحية الشلك مقال قصري ومقال طويل .

 ما اَلي تعنيه القصة ابملعىن العام ؟ -84

البرش وسواء  أأو غري القصة مبعناها العام تعين حاكية حدث أأو أأحداث يقوم هبا خشصيات من البرش

 تعني فهيا الزمان واملاكن أأو اكَن غري معلومني كام أأهنا ليست مقيدة بنوع خاص من اللغة

 مىت صار امس الرواية علام علهيا ؟ -85

وشاع     NOVELخصها نقاد الأدب ومؤرخوه يف اإجنلرتا ابمس الرواية   -

 رش .هذا الامس علٍما علهيا منذ النصف الأخري من القرن الثامن ع 

 ت عنارص الرواية حتايك الواقع املعيش . وحض .أأصبح -86

ن  املقصود مبحأاكة  املعيش : أأن الأحداث  أأصبحت من قبيل ما يقع يف الواقع املعيش حىت واإ

اكنت متخيةل وأأن الأشخاص من طينة البرش اَلين يعيشون بيننا وليسوا اكئنات خرافية ال 

 بيئة حمددة من بيئة اجامتعية معروفة يتحركون يفعالقة لها بدنيا الواقع وهؤالء الأشخاص 

مكدينة القاهرة مثال أأو يح من أأحياهئا أأو قرية من قرى الريف والأحداث تقع يف زمن معلوم 

يدل عليه من خالل أأحداث اترخيية معروفة أأو بذكر أأزمنة معينة اكلعادة أأو الشهر أأو حىت 

 اليوم يف تضاعيف الرسد .

يمتثل يف أأهنا أأصبحت من قبيل ما يتخاطب به الناس يف  للغةي أأصاب اوأأخريا فاإن التغري اَل

 احلياة اليومية

 مىت ظهرت الرواية يف أأدبنا العريب .؟ وما مزنلُّتا دلى الكتاب العرب ؟ -87

 ظهرت يف أأوائل القرن العرشين  -

قبال الكتاب و  بلغ به ومن الرواَّيت الرائدة رواية زينب حملمد حسن هيلك وقد حظى هذا الفن ابإ

بداع فيه حىت حصل عىل جائزة نوبل العاملية2006: 1911جنيب حمفوظ ) يف الأدب  ( ذروة االإ

 السكرية ( -قْص الشوق  -ومن أأشهر أأعامهل الثالثية )بني القْصين  1988عام 

 يف تطور الرواية ؟ ما دور جنيب حمفوظ -88

بداع فيه حىت حصل عىل 2006: 1911بلغ به جنيب حمفوظ ) جائزة نوبل العاملية ( ذروة االإ

 السكرية ( -قْص الشوق  -ية )بني القْصين ومن أأشهر أأعامهل الثالث  1988يف الأدب عام 

 مب تتسم اللغة يف القصة القصرية ؟ وما رأأي اإدجار أأالن بو ؟ -89

ية االإجياز فلك وصف مقصود ، ولك عبارة لها داللُّتا ، حىت التعبري فهيا يف غا -

وهو الاكتب الأمريِك " اإدجار أأالن بو " ذهب اإىل أأنه ال ميكن  أأن واحًدا من أأبرز كتاهبا

لكمة من القصة القصرية دون أأن يتأأثر بناؤها ، وقد يكون ذكل  حذف مجةل أأو عبارة بل

، لكَّنا مبالغة ال تنفي الأصل . وهذا الرتكزي  من قبيل املبالغة واحلرص عىل اإحاكم البناء

ليه القصة القصريةيف الوصف واالإجياز يتسق مع ما هتدف   اإ

 ) وصف القصة القصرية بأأهنا قصرية فيه مرونة كبرية ( وحض .  -90

قد تكون يف أأقل من أألف لكمة يف حني يصل حدها الأقىص اإىل اثين عرش  احلجم: -1

تقرأأ يف زمن يصل يف حده الأدىن اإىل بضع دقائق  قدمن حيث زمن القراءة: أألف لكمة 

 وقد يتضاعف فيبلغ الساعتني .

 فاإن زادت عىل ذكل حىت ثالثني أألف لكمة عدت رواية قصرية من حيث -2

 القصة القصرية لها غاية فنية . مفا يه ؟ وكيفية حتقيقها . -91

هذه الرساةل تمتثل يف: فكرة، أأو مغزى، أأو انطباع خاص .و من  توصيل رساةل اإىل املتلقي  :

نطباع بصورة تقريرية مبارشة براعة اكتب القصة القصرية : أأنه ال يقدم الفكرة أأو املغزى أأو الا

يعزف عَّنا القارئ أأو ال يولهيا اهامتمه . و اإمنا جيسد الفكرة أأو املعزى أأو الانطباع  يف حاكية 

 حلياة فتجذب القارئ اإىل متابعُّتا والتأأمل فهيا، والتفكري فامي تويح به صية حتايك واقع اقص 

 مالفارق احلامس بني القصة القصرية والرواية ؟  -92

عة البناء الفين للك مَّنام واَلي يؤثر بدوره عىل الشلك املكتوب اَلي تظهر فيه ىل طبييرجع اإ 

تقدم حياة اكمةل لشخصية واحدة أأو عدة حيوات لشخوص متعددين ، ويه  فالرواية :لكتاهام 

حياة أأو حيوات تتشابك ، وقد تتوازى أأو تتقاطع مع خشصيات أأخرى تضمها الرواية ، وميتد 

ل اإىل عدة أأعوام ، كام تتعدد الأماكن اليت تتحرك فهيا ، وتتصف لغة عا فيصمن مجيهبا الز 

من أأجل حمأاكة الواقع واالإهيام به قد يتاببع بعض  –الرسد فهيا ابالإسهاب ، فالاكتب 

الشخصيات أأو بعض الأش ياء أأو املناظر ، ويصفها وصفا شامال دقيقا اإىل حد يبلغ االإمالل 

شاهد أأو املقاطع احلوارية دون أأن خيتل بناء العمل الروائ عض امل حذف ب أأحياًَن ، ولهذا ميكن

 أأو يتأأثر عىل حنو ملحوظ .

منا يه عنل  أأما القصة القصرية : فهيي ليست اختصارا لقصة طويةل كام يتومه بعض القراء ، واإ

حاكم البناء ، ويه تكون محمدودة الشخصيات ، قليةل الأحداث ، قليةل امل دى فين يمتزي ابإ

لبًا ، والتعبري فهيا يف غاية االإجياز فلك وصف مقصود ، ولك عبارة لها داللُّتا ، حىت مين غاالز 

أأن واحًدا من أأبرز كتاهبا وهو الاكتب الأمريِك " اإدجار أأالن بو " ذهب اإىل أأنه ال ميكن 

 حذف مجةل أأو عبارة بل لكمة من القصة القصرية دون أأن يتأأثر بناؤها ، وقد يكون ذكل من

غة واحلرص عىل اإحاكم البناء ، لكَّنا مبالغة ال تنفي الأصل . وهذا الرتكزي يف املبالقبيل 

ليه القصة   الوصف واالإجياز يتسق مع ما هتدف اإ

 علل ميكن حذف بعض مجل احلوارية من الرواية دون أأن يتأأثر بناؤها الفين ؟ -93

تابع بعض الشخصيات أأو ه قد ي هيام بلأن لغُّتا تمتزي ابالإسهاب فالاكتب من أأجل حمأاكة الواقع واالإ 

بعض الأش ياء أأو املناظر ويصفها وصفا شامال دقيقا اإىل حد االإمالل أأحياَن ولهذا ميكن حذف 

 بعض املشاهد أأو املقاطع احلوارية دون أأن خيتل بناء العمل الروائ .

 علل ال ميكن حذف مجةل أأوعبارة من القصة القصرية دون تأأثر بناهئا الفين ؟ -94

حاكم البناء وتمتزي لغُّتا ابالإجياز فلك وصف مقصود وللك عبارة داللُّتا .فين يمتزي لأهنا معل   ابإ

 ما رأأي النقاد يف جحم الرواية ؟ -95

 كبري نسبيا حيث يبدأأ من ثالثني أألف لكمة وليس لها حد أأقىص . -

 ماذا ترتب عىل حمأاكة القصة القصرية لواقع احلياة ؟ -96

 ري فامي تويح به ا، والتفكوالتأأمل فهيفتجذب القارئ اإىل متابعُّتا  -

 –الأماكن  –الأشخاص   -يف ضوء حمأاكة الرواية للواقع وحض املقصود بـ : ) الأحداث  -97

 84اللغة ( .ج  –الزمن 

 مىت عرف الأدب العريب القصة القصرية ؟خالل العقد الثاين من القرن العرشين .  -98

 قصرية .استشهد بأأحد الأعامل الرائدة يف جمال القصة ال -99

سنُّتا اجلديدة " مليخائل نعمية مضن مجموعة قصصية بعنوان " اكن ما اكن " ، وقصة " يف " 

 القطار " حملمود تميور مضن مجموعة قصصية بعنوان " ما تراه العيون " .

؟ قصة متثيلية تعرض فكرًة أأو  ما تعريف املرسحية ؟ ومب اقرتن العمل املرسيح -100

خمتلفة ، وعن طريق الْصاع بني  بني خشصياتحوار يدور موضوعًا أأو موقفًا من خالل 

هذه الشخصيات يتطور املوقف حىت يبلغ مقة التعقيد ، مث يس متر هذا التطور لينُّتيي 

 واقرتن ابلمتثيل -ابنفراج ذكل التعقيد ، ويصل اإىل احلل املرسيح املطلوب

 علل : اقرتن العمل املرسيح ابلمتثيل ؟ -101

ذا ختيلها ممثةل .ولأن القار ة يف النص يعطى للنص قمية ويبعث حيا  ئ ال ينفعل ابملرسحية اإال اإ

 للمرسحية أأنواع من َنحية احلجم ـ وحض . -102

فصل واحد مثل مرسحية مكل القطن ليوسف اإدريس أأو ثالثة أأو مخسة مثل مرسحية 

 الصفقة لتوفيق احلكي 

  ) اختلفت الوحدة الفنية للمرسحية قدميا وحديثا ( وحض . -103

 قصد به :وحدة املرسحية " ي املفهوم القدمي لـ"

 فال يزيد مدى أأحداهثا عن أأربع وعرشين ساعًة . وحدة الزمان : - 1

 وحدة املاكن ؛ فال يقع احلدث املرسيح يف أأكرث من ماكن . - 2

 وحدة احلدث : حبيث تدور فصول املرسحية يف فكل حدث رئيِس واحد. - 3

، بقدر ما تعنيه عنيه وحدة الزمان أأو املاكن  أأصبح الاكتب املرسيح مل تعد ت املفهوم احلديث : 

 عن ادلقة يف توزيع الاهامتم . - 1الوحدة املرسحية الناش ئة عن :

ومراعاة التوازن بني الفصول والأجزاء حىت ختضع جلاذبية الَّناية ، فيحذف التفصيالت اليت ال  -2

عنارص أأساس ية يف البناء  تؤدي اإىل هذه الَّناية ويرسع ببعضها ، ويؤكد بعضها الآخر ؛ لأهنا

 املرسيح

 اكئن احلي من حيث هيلكها العام ( وحض .) املرسحية اك -104

 العرض ويكون يف الفصلل الأول ونتعرف عىل موضوع املرسحية والشخصيات الهامة . -

 التعقيد ويه طريقة تتابع الأحداث وتسلسلها من بداية لوسط وهناية  -

 الل الأحداث .كشف فيه العقدة اليت تتابعت من خوهو ما يتوج خامتة املرسحية وتن  احلل : -

 ما مفهوم الفكرة يف املرسحية ؟ وما أأنواعها ؟ وما رشوطها ؟ -105

تعمتد لك مرسحية عىل فكرة حياول الاكتب أأن يربهن علهيا ابلأحداث والأشخاص، و قد 

 تكون الفكرة يف جوهرها :

 حية )الست هدى ( لأمحد شويق .اجامتعية: كفكرة مرس  - 1

 س ياس ية : كفكرة مرسحية )وطين عاك (لعبد الرمحن الرشقاوي - 2

 أأخالقية : كفكرة مرسحية )حفةل شاي( حملمود تميور - 3

 أأن يكون مضمون املرسحية َنجضا حيقق املتعة والفائدة معا. -     1  رشوط جودهتا : 

 أأن تقدم يف اإطار احلاكية املرسحيةأأال تقدم الفكرة مبارشة، بل جيب  - 2

 ال مرسح بال حوار وال رصاع . َنقش ذكل . -106

احلاكية املرسحية تس تلزم الشخصيات ، وهذه الشخصيات تتشابك مع بعضها يف صنوف من 

الْصاع ، وهذا الْصاع يشف عن الفكرة اللكية للمرسحية ، وقالب الفكرة رضورة وهو اللغة ، 

لينا خشصياته وار والأسلوب ولو اكتفى الاكتب امل وهذه بدورها تتجىل يف احل رسيح بأأن يقدم اإ

نه ال يكون قد كتب مرسحية حقيقية َلا  دون أأن يضعها يف موقف يظهر ما بيَّنا من رصاع فاإ

فاحلوار هو املظهر احلِس للمرسحية ، كام أأن الْصاع هو القوام املعنوي ، وهام العنْصان الذلان 

 ميزيان فن املرسحية .

 ، أأو روايُّتا جمردة ـ وحض  اع ال يتبلور عن طريق رسد الأحداثالْص  -107

بل عن طريق توزيع الأحداث وترتيهبا والتدرج بيَّنا حبيث يفِض السابع عىل  -

 الالحق ويرتتب الالحق عىل السابق مما جيعل  تسلسل الأحداث منطقيا 

 اذكر ثالث خشصيات لقيت ذيوعا يف مرسحنا املعارص . -108

 خشصية العباسة يف مرسحية العباسة لعزيز أأابظه . -

 يوابترا يف مرسحية مْص لكيوابترا لأمحد شويق .لك  -

 همران يف مرسحية الفىت همران لعبد الرمحن شويق . -

 قد تكون الشخصية يف املرسحية اثبتة ، وقد تكون متطورة َنمية ، وحض ممثال الفرق بيَّنام . -109

ري صورهتا خالل فصول املرسحية، كام يف مرسحيات خشصية اثبتة: ويه اليت ال تتغ –أأ 

 لوك والعادات كشخصية البخيل أأو املرايب .الس

خشصية َنمية )متطورة( : ويه اليت تتكشف جوانهبا تدرجيياً مع الأحداث، كام يف  –ب 

املرسحيات الاجامتعية والوطنية والنفس ية مثل خشصية ) سعد ( يف مرسحية "اللحظة 

 دريس.احلرجة" ليوسف اإ 

 ؟كبف يس تطيع الاكتب اجليد رمس جوانب الشخصية  -110

وللك خشصية جوانهبا الشلكية من الطول والقْص والاجامتعية اكلغىن والفقر والنفس ية اكحلب 

والبغض، وتظهر براعة الاكتب يف رمس لك هذه اجلوانب من خالل الأحداث وتطور احلوار 

 وتدفقه.

لينا خشصياته دون أأن يضعها يف  ماذا يرتتب عىل : -111 لو اكتفى الاكتب املرسيح بأأن يقدم اإ

 جيلو ما بيَّنا من رصاع . موقف

نه ال يكون قد كتب مرسحية حقيقية -  فاإ

 ما نوع الْصاع يف مرسحية أأهل الكهف ؟ -112

نسان وعادوا من حيث ما  - نسان واكن منطق الزمن أأقوى من منطق االإ رصاع ذهين بني الزمن واالإ

 أأتوا .

 ن بني الشخصية احملورية والثانوية ممثال هلام ؟قار  -113

 :  كشخصية )مربوكة( يف مرسحية "الصفقة" لتوفيق احلكي.خشصية حمورية )أأساس ية( 

خشصية اثنوية )مساعدة( : ينحْص دورها يف معاونة الشخصيات احملورية كشخصية  -ب 

 "الْصاف أأو حالق القرية" يف نفس املرسحية

 رسيح أأكرث حرارة وتدفقا .مىت يصبح الأسلوب امل  -114

ذا اكنت لكام اكنت امجلل احلوارية مناس بة ملس توى الشخ  صية قادرة عىل اإيصال الفكرة واإ

 فصاحته َنبعة من دقة متثيِل للْصاع وطبائع الأفراد والأفاكر .

 يف دقة متثيِل للْصاع وطبائع الأفراد والأفاكر  أأين تمكن فصاحة احلوار املرسيح ؟ -115
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 ة احلوار املرسيح ؟مىت تعلوا قمي -116

 قع بني الأشخاص يف املرسحية .اإذا جعلنا نمتثل الأشخاص يف زماهنم ورصاعاهتم كام ت

 كيف جتىل دور " محمد تميور " يف املرسحية الاجامتعية ؟ -117

اكن هل فضل ترس يخ املرسحية الاجامتعية من خالل عدد من الأعامل تناولت ابلنقد الاجامتعي 

مشالكت : بعضها مزمن مثل مشلكة تربية الأبناء تربية قاس ية ، يف مرسحية ) العصفور يف 

مثل مشلكة زواج البنات ووجوب اختيار الزوج الصاحل ، يف مرسحية ) عبد القفص ( و 

ومثل تكل املشلكة اليت طرأأت عىل اجملمتع املْصي يف أأعقاب احلرب العاملية  الس تار أأفندي ( ،

ليه من احنالل يف الأرس وخراب البيوت يف  الأوىل ، ويه مشلكة االإدمان ، وما يؤدي اإ

 مرسحية ) الهاوية ( 

اية الربع الثاين من القرن العرشين دخل الأدب املرسيح مرحةل ازدهاره احلقيقية مع بد -118

 بعلمني من أأعالم أأدبنا احلديث من هام ؟ وما دورهام مرتبطا 

ازدهرت عىل يد شويق " شعرا " أألف مرسحيته ) عيل بك الكبري ( س نة  -

 ، وكتب عدة 1927، وهو طالب يف ابريس ، مث أأعادها منقحة س نة  1893

مرسحيات مثل ) مْصع لكيوابترا ( ، و) جمنون ليىل ( ، و)مقبزي ( ، و)عنرتة ( 

مس متدة من التارخي العريب أأو املْصي ، وهل مرسحية فاكهية )الست ، ولكها 

 هدى ( .

الضيف " نرثا " اَلي بدأأ نشاطه املرسيح النرثي مبرسحية " توفيق احلكيازدهرت عىل يد  -

، حيث رمز ابلضيف الثقيل اإىل الاحتالل الرمزما أأسلوب مس تخد 1918" س نة الثقيل

ـ مث  1933" س نة أأهل الكهف" اَلهنيةاالإجنلزيي، مث أألف مرسحية "املرأأة اجلديدة" مث املرسحية 

" س نة الصفقة، و"1954" س نة الأيدي النامعة، واملرسحية الاجامتعية "1934" س نة شهر زاد"

" واملرسحية الوطنية مثل "ميالد اجلنون هنر" و"أأن أأقتلأأريد مثل " النفس ية، والتحليلية 1956

 بطل" .

 للاكتب محمود تميور فضل يف املرسح ، وحض ذكل . -119

( أأضاف اإىل املرسحية الاجامتعية عناية خاصة ابملرسحية التارخيية مثل مرسحية )  محمود تميور)  -

 ( عن الشاعر اجلاهيل امرئ القيس . مخر اليوم

م حتوالت وطنية وس ياس ية واجامتعية أأدت اإىل  1952بعد ثورة  شهد اجملمتع املْصي -120

بداع الأديب خاصة ، وحض . بداع الأديب عامة واالإ  حتوالت ملموسة يف االإ

لغاء  1952شهد اجملمتع املْصي بعد ثورة  - م ، حتوالت وطنية وس ياس ية واجامتعية ، أأدت اإىل اإ

عالن امجلهورية ، وتأأمي قناة الس لشخصية القومية بعد أأم خرجت ويس ، وتأأكيد االنظام امللِك واإ

بداع الأديب بعامة ويف  1956منتْصة من حرب  م قد أأدى هذا بدوره اإىل حتوالت ملموسة يف االإ

بداع املرسيح خباصة اإذ أأصبح الأدب أأمعق اإدرأاك لواقع الثورة الاجامتعية وأأوحض تعبريا عن  االإ

 مهوم البيئة احمللية 

قبل الثورة وسلبياته مثل مرسحية "املزيفون" حملمود  اجملمتع املْصيظهرت مرسحيات تنقد  - 1

 تميور، و"الأيدي النامعة" لتوفيق احلكي "والناس اليل حتت" و"الناس اليل فوق" لنعامن عاشور.

كام اجته التأأليف املرسيح اإىل تصوير القرية، وكفاح الفالح من أأجل الأرض مثل مرسحية  - 2

 ن" ليوسف اإدريس.كي "ومكل القط"الصفقة" لتوفيق احل

مثل : مرسحية "اللحظة  1956ظهور مرسحيات تصور الكفاح ضد الغزو الثاليث س نة  - 3

 احلرجة" ليوسف اإدريس.

 118اإال اجته الأدب املرسيح اَلي واكب فرتة امخلسينات ؟ج  -121

 جلأأ كتاب املرسح يف الس تينات والس بعينات ملنابع أأدبية جديدة للتجارب املرسحية -122

 اذكرها ، مبينا كيف ِت معاجلُّتا ؟

ومع ازدَّيد نبض التطور الس ياىس والاجامتعى ىف الس تينات والس بعينات ، تتفتح منابع جديدة 

ىل الرت  اث الشعىب اترة أأخرى للتجارب املرسحية ، فيلجأأ كتاب املرسح اىل التارخي اترة ،واإ

مشالكت احلارض وقضاَّيه ومن هؤالء يعاجلوهنام معاجلة عْصية .ويسقطون ما فهيام من رموز عىل 

( بل أأضاف 1962عبدالرمحن الرشقاوى اَلى مل يكتف بكتابة مرسحية املقاومة )مأأساة مجيةل 

لتارخي اململوىك ىف مْص، ( والىت اس متد مادهتا الشعرية من فرتة ا1966الهيا مرسحية ) الفىت همران

( مرتكزا فهيام عىل خلفية اترخيية من م1969مث مرسحيىت "احلسني اثئرا" و" احلسني شهيدا " )

عْص بىن أأمية .         وقد سار عىل نفس الطريق ىف كتابة املرسحية الشعرية الراحل صالح 

صيات التصوف عبدالصبور ، ومرسحية "مأأساة احلالج" تتناول حياة خشصية من أأبرز خش 

أأن عاجله أأمري الشعراء  االإسالىم ومرسحيته)ليىل واجملنون ( رؤية عْصية للموضوع اَلى س بق

 ىف رائعته"جمنون ليىل".

يندب من الناثرين والشعراء من يضيفون هجودمه اىل تراث أأسالفهم  وما يزال املرسح املْصى

مثل فاروق جويدة ىف مرسحيته" الوزير العاشق" و " دماء عىل أأس تار الكعبة " و الشاعر 

مسرية الأدب املرسىح العريق بكثري  أأنس داود ىف مرسحية " الشاعر" و " الصياد" وتس متر

 من الكتاب.

 ملخص الأدب

 ء والبعث :مدرسة االإحيا
 : ما دور شويق يف تطوير الشعر ؟ 1س

 -اجته حنو املنجزات العْصية  -دور شويق يف تطوير الشعر : ترك املدحي واجته اإىل التارخي  جـ :

 .اجته يف شعره اجتاهاً اإسالمياً  -رَّيدته للمرسح الشعري 

 : اكن لأمحد حمرم دور ابرز يف تطويع الشعر العريب . وحض . 2س

اّس فأألف ديوان جمد االإسالم اليت جـ : دور أأمحد حمرم : طو ع الشعر العريب للقصص التارخيي امحل

لياذة االإسالمية " .  يسمهيا البعض " االإ

 املدارس الرومانس ية :

 جتمع يف هذه العبارة : السامت املشرتكة بني لك نصوص املدارس الرومانس ية

 " لك طبيعة مشخصة يف وحدة ذاتية صادقة َّي متشامئ "

 اج يف الطبيعة وتشخيصهامشخصة: الامزت  طبيعة: رمس الصورة اللكية    لك¶ 

 : ذاتية التجربة  ذاتية¶ : الوحدة العضوية                      وحدة¶

: امليل اإىل التشاؤم واليأأس )عدا  تشامئَّي م ¶: صدقها والبعد عن شعر املناس بات    صادقة¶ 

 املهاجر تفاؤل(

لفاظ و ¶  عذوبُّتا وفصاحُّتا والبعد ويزيد مطران عن املدارس الرومانس ية الأخرى يف العناية ابلأ

 عن املفردات الغريبة والارتباط بوحدة القافية والأوزان التقليدية مع اإدخال بعض التجديد فهيا .

اس تخدام لغة  -املدارس الرومانس ية الأخرى يف التأأمالت الفكرية  وتزيد مدرسة ادليوان عن¶ 

 التطلع اإىل املثل العليا . -اس تخدام احلاكية  -العْص 

اعقد موازنة بني رومانس ية مطران وادليوان وأأبوللو .. مبينا مواضع االتفاق والاختالف بيَّنا : 3س

. 

 أأبوللو( يف عدة أأمور مَّنا  -ادليوان  -جـ : تتفق املدارس الرومانس ية )َمْطران 

التجديد يف  -صدق التجربة ، وامليل اإىل احلزن والتشاؤم  -التجديد يف املوضوعات الشعر  -

 الوحدة العضوية -رمس الصور اللكية  -لشعر ابمليل اإىل نظام املقطوعة والشعر املرسل قوالب ا

 ولكَّنا ختتلف قلياًل يف بعض اجلوانب : -

فظ عىل الوزن والقافية واللفظ العريب الأصيل، والتأأثر ابخليال القدمي مفدرسة مطران حتا - 1

اَلي تسري عليه مدرسة االإحياء ، والتجديد وجودة الصياغة، فهيي متثل مرحةل انتقالية من التقليد 

 الواحض يف الرومانس ية والواقعية .

القالب الشعري ابتباع  ومدرسة ادليوان تغرق يف اليأأس والتشاؤم واخليال احلزين ، وجتدد يف -2

 نظام املقطوعة والشعر املرسل .

هادئة والبحور القصرية ، ومدرسة أأبوللو جتدد يف اس تخدام الألفاظ ، ومتيل اإىل املوس يقي ال  - 3

 واحلنني اإىل مواطن اَلكرَّيت وعشق الطبيعة .

 : ما خصائص أأدب املهاجر من حيث املضمون واملوضوعات ؟  4س

نسا جـ : احلرية  -التأأمل يف حقائق الكون واحلياة واملوت  -املشاركة الوجدانية  -نية الزنعة االإ

معايش ُّتم أأحداث الوطن  -احلنني اإىل الوطن العريب -الاجتاه اإىل الطبيعة -الزنعة الروحية  -والقلق 

 السامحة ادلينية . -العريب

 رومانِس ؟:فَي ختتلف مدرسة املهاجر عن بقية مدارس الشعر ال5س

تباع نظام  جـ : مدرسة املهاجر اكنت متأأثرة ابلأدب الأمريِك وابلتجديد الشامل يف الشعر ابإ

املقطوعة والشعر املرسل ، والشعر املنثور . وكذكل التجديد يف املضمون بكرثة الرمز واحلنني اإىل 

 الوطن ، وشكوى الغربة مع ادلعوة اإىل التفاؤل .

 الواقعية:املدرسة 
 مدرسة الواقعية )الشعر احلر( من حيث املضمون واملوضوع : ما خصائص )سامت(  6س

نسان القرن العرشين  -جـ : الشعر تعبري عن الواقع  الشعر تعبري عن مواقف  -التعبري عن حرية االإ

حياء الرتاث  نسان من الكون والتارخي وقضاَّي الوطن واإ واجملمتع ،  للشعر رساةل حيوية يف احلياة -االإ

 حياة أأفضل ، وكشف مشالكت التخلف وعالهجا . تمتثل يف ادلعوة اإىل

 : ما خصائص هذه املدرسة من حيث التجديد يف الشلك والبناء الشعري 7س 

التحرر من وحدة الوزن  -الاهامتم ابلصور اللكية والوحدة العضوية  -جـ : اس تخدام اللغة احلية 

 تقس ي القصيدة اإىل مقاطع  -ادلاخلية  الاعامتد عىل املوس يقى -لتفعيةل والقافية ، والاكتفاء بوحدة ا

 القصة القصرية :
القصة القصرية : فن أأديب نرثي يكتفي بتصوير جانب من جوانب احلياة لفرد ، أأو يصور موقفاً ¶ 

 واحداً من املواقف تصويراً مكثفاً يساير روح العْص من رسعة وتركزي.

اة الفرد أأو موقف واحد، أأو فكرة في بتصوير جانب واحد من جوانب حيالقصة القصرية: تكت¶ 

 واحدة تصويراً مكثفاً.

القصة القصرية : تتناول قطاعاً عرضياً وتتوغل يف أأعامق النفس واكتهبا ينظر من زاوية واحدة اإىل ¶ 

يقاع رسيع ، وتأأثري مكثف قوي .  خشصية واحدة يف معل واحد ، وماكن واحد ، واإ

نشاء . -مبدأأ التكثيف  -ادئ القصة القصرية: مبدأأ الوحدة أأمه مب¶   تفاصيل البناء واالإ

: أأساس جوهري من أأسس بناء القصة القصرية فنياً ؛ لأهنا جيب أأن تش متل عىل  مبدأأ الوحدة¶ 

 فكرة واحدة ، تُعاجل بطريقة واحدة ، حىت تصل اإىل هنايُّتا املنطقية ، وهدفها الواحد.

رية مركزة جداً ومكثفة دامئًا؛ لِك حتدث أأثراً رتكزي(: البد أأن تكون القصة القص)ال مبدأأ التكثيف¶ 

 واحداً قوًَّي ومؤثراً ورسيعاً.

اإذا تعددت خشصيات القصة القصرية فال بد أأن تكون خشصياهتا يف تالمح وكأهنا خشصية واحدة ¶ 

 وصف الشخصية.عدم التطويل يف  -عدم اجلري وراء خشصيات اثنوية  -لتتحقق وحدة الأثر

شف عن أأبعاد الشخصية ويتطور ابحلدث ويكشف النفس الغامضة ويوحض احلوار جيب أأن يك ¶ 

 الفكرة .

رصاع داخيل : وهو ما يدور يف أأعامق  -: رصاع خارج النفس  الْصاع يف القصة القصرية¶

ثر به . ورشط جودة الْصاع : أأن يكون غري مفتعل حىت ميكن قبوهل والتأأ  -الشخصية من ادلاخل 

 صة القصرية ابعثة عىل الرتقب والتلهف من جانب القارئ .التشويق : أأن تكون الق¶ 

 والتشويق هو أأساس املتعة الفنية يف القصة القصرية. -

ليه ؛ لأن عدم الصدق  : املقصود ابلصدق¶ أأن تكون القصة القصرية صادقة مع الواقع اَلي تقدم اإ

قناع ابلشخصيات اليت تعرضها  . يف عنارصها وأأجزاهئا وتفصيالهتا مينع االإ

 الرواية : 
معل فين يعمتد عىل حاكية حدث أأو أأحداث يقوم هبا خشصيات من البرش أأو غري البرش وسواء ¶

 املاكن أأو اكَن غري معلومني كام أأهنا ليست لها لغة خاصة .تعني )حتدد( فهيا الزمان و 

 :ليس للرواية لغة خاصة تقيدها أأو حتد من انطالقها . اللغة يف الرواية¶

 حمأاكة الواقع : الرواية و¶ 

ن اكنت  املقصود مبحأاكة الواقع أأن الأحداث أأصبحت من قبيل ما يقع يف الواقع املعيش حىت واإ

الأشخاص من طينة البرش اَلين يعيشون بيننا وليسوا اكئنات خرافية ال عالقة لها متخيةل وأأن 

عروفة مكدينة القاهرة بدنيا الواقع وهؤالء الأشخاص يتحركون يف بيئة حمددة من بيئة اجامتعية م

مثاًل أأو يح من أأحياهئا أأو قرية من قرى الريف ، والأحداث تقع يف زمن معلوم يدل عليه من 

اث اترخيية معروفة أأو بذكر أأزمنة معينة اكلعادة أأو الشهر أأو حىت اليوم يف تضاعيف خالل أأحد

 اَلي أأصاب اللغة يمتثل يف )ثناَّي ، جوانب( الرسد )تتابع احلاكية ، التسلسل( وأأخرياً فاإن التغري

 أأهنا أأصبحت من قبيل ما يتخاطب به الناس يف احلياة اليومية .

د أأن الرواية ال جيب أأن تقل عن ثالثني أألف لكمة أأما حدها : يرى بعض النقا جحم الرواية¶

 الأقىص فال هناية هل .

 املرسحية : 

حوار يدور بني خشصيات خمتلفة ، قصة متثيلية تعرض فكرًة أأو موضوعًا أأو موقفًا من خالل ¶ 

وعن طريق الْصاع بني هذه الشخصيات يتطور املوقف حىت يبلغ مقة التعقيد ، مث يس متر هذا 

 لتطور لينُّتيي ابنفراج ذكل التعقيد ، ويصل اإىل احلل املطلوب .ا

 -:  فصل واحد مكرسحية "مكل القطن" ليوسف اإدريس   أأنواع املرسحية من حيث احلجم¶ 

 مخسة فصول مكرسحية "الصفقة" لتوفيق احلكي . -صول ثالثة ف

 وحدة املرسحية " قدمياً و حديثاً  : يقصد به قدمياً:"  مفهوم¶ 

 : فال يزيد مدى أأحداهثا عن أأربع وعرشين ساعًة  الزمانوحدة  - 1

: حبيث تدور  احلدثوحدة  - 3؛ فال يقع احلدث املرسيح يف أأكرث من ماكن  املاكنوحدة  - 2

 ول املرسحية يف فكل حدث رئيِس واحد.فص

 أأصبح الاكتب املرسيح احلديث ال يلزتم بذكل ، ولكنه هممت بـ : : املفهوم احلديث¶

ومراعاة التوازن بني الفصول  - 2الوحدة املرسحية الناش ئة عن ادلقة يف توزيع الاهامتم  - 1

 تؤدي اإىل هذه الَّناية ويرسع والأجزاء حىت ختضع جلاذبية الَّناية ، فيحذف التفصيالت اليت ال

 خر ؛ لأهنا عنارص أأساس ية يف البناء املرسيح .ببعضها ، ويؤكد بعضها الآ 

 الهيلك العام للمرسحية يتكون من ثالثة أأجزاء يه : ¶ 

 : ويأأيت يف الفصل الأول ، وفيه يمت التعريف مبوضوع املرسحية والشخصيات  العرض - 1

ية اإىل ة اليت يمت هبا تتابع الأحداث يف تسلسل طبيعي من البدا: ويقصد به الطريق التعقيد - 2

 الوسط اإىل الَّناية . 

 : اَلي تنُّتيي به املرسحية ويكشف عن عقدهتا . احلل - 3

من أأسس بناء املرسحية " الشخصيات " وِه الامنذج البرشية اليت اختارها الاكتب لتنفيذ ¶ 

 اَلي يكشف عن طبيعُّتا واجتاهاهتا .أأحداث املرسحية، وعىل أألسنُّتا يدور احلوار 

 من حيث ادلور والتأأثري:  - 1 أأنواع الشخصيات :* 

 : كشخصية )مربوكة( يف مرسحية "الصفقة" لتوفيق احلكي.  خشصية حمورية )أأساس ية( -أأ 

 : ينحْص دورها يف معاونة الشخصيات احملورية .  خشصية اثنوية )مساعدة( -ب 

  ن :التطور والتكويمن حيث  - 1

هتا خالل فصول املرسحية، كام يف ( : ويه اليت ال تتغري صورمسطحةخشصية اثبتة ) -أأ 

 مرسحيات السلوك والعادات كشخصية البخيل أأو املرايب .

( : ويه اليت تتكشف جوانهبا تدرجيياً مع الأحداث، كام يف  متطورةخشصية َنمية ) -ب 

خشصية) سعد( يف مرسحية "اللحظة احلرجة" املرسحيات الاجامتعية والوطنية والنفس ية مثل 

 ليوسف اإدريس.

: وللك خشصية جوانهبا الشلكية من الطول والقْص والاجامتعية اكلغىن  خشصية لك جوانب *

والفقر والنفس ية اكحلب والبغض، وتظهر براعة الاكتب يف رمس لك هذه اجلوانب من خالل 

 الأحداث وتطور احلوار وتدفقه.

اخملتلفة ، وتسمى : اللغة اليت تتوزع عىل أألس نة الشخصيات يف املواقف  هواحلوار املرسيح ¶

العبارة اليت تنطقها الشخصية ) ابمجلةل املرسحية ( اليت ختتلف طوالً وقًْصا ابختالف املواقف ، 

 كام تتفاوت يف فصاحُّتا تبًعا ملس توى الشخصية ، وطبيعة الفكرة اليت تعرب عَّنا .

 رشوط جودته : -

قدرة ) امجلل احلوارية ( عىل اإيصال  - 2احلوارية ( ملس توى الشخصية     ناس بة ) امجللم  - 1

 الفكرة اليت تعرب عَّنا 

فصاحة احلوار النابعة من دقة متثيِل للْصاع وطبائع الأشخاص  - 4تدفق احلوار وحرارته  - 3

 والأفاكر ، ال من فصاحته اللغوية . 

م ، ساعدت الظروف 1919ب احلرب العاملية الأوىل وثورة : عق ظهور املرسحية الاجامتعية¶  

الس ياس ية والاجامتعية اليت سادت مْص عىل تطور املرسحية املْصية وختليصها من عنْص الغناء 

والاس تعراض ، فاجتهت اإىل النقد الاجامتعي اجلاد ، وهكذا ودلت املرسحية الاجامتعية اخلالصة  

ترس يخ املرسحية الاجامتعية من خالل عدد الأعامل اليت تعاجل فضل  والأديب )محمد تميور( اكن هل

بناء تربية قاس ية يف مرسحية )العصفور يف القفص( ، ومشلكة )زواج البنات( يف  مشلكة تربية الأ

مرسحيته )عبد الس تار أأفندي( ، ومشلكة )االإدمان( اليت طرأأت عىل اجملمتع عقب احلرب العاملية 

 الأرس وخراب البيوت ، وذكل يف مرسحية )الهاوية( . حناللالأوىل ، وأأثرها يف ا

أأضاف اإىل املرسحية الاجامتعية عناية خاصة ابملرسحية التارخيية مثل مرسحية  )محمود تميور( -

 )اليوم مخر( عن الشاعر اجلاهيل امرئ القيس .

م  وما 1952ثورة التحوالت الوطنية والس ياس ية والاجامتعية اليت شهدها اجملمتع املْصي بعد ¶  

 أأثرها عىل الأدب املرسيح : 

عالن امجلهورية  - 1التحوالت الوطنية والس ياس ية والاجامتعية يه : - لغاء النظام امللِك ، واإ  - 2اإ

 تأأمي قناة السويس 

 ضد العدوان الثاليث . 1956تأأكيد الشخصية القومية ابنتصارها س نة  - 3

بداع الأديب واملرسيح حيث : كل تطأأثرها عىل الأدب املرسيح : نتج عن ذ -  ور االإ

ظهرت مرسحيات تنقد اجملمتع املْصي قبل الثورة وسلبياته مثل مرسحية " املزيفون " حملمود  - 1

تميور، و" الأيدي النامعة " لتوفيق احلكي " والناس اليل حتت " و" الناس اليل فوق " لنعامن 

 عاشور.

القرية ، وكفاح الفالح مثل مرسحية " الصفقة " لتوفيق صوير كام اجته التأأليف املرسيح اإىل ت - 2

 احلكي " ومكل القطن " ليوسف اإدريس .

مثل : مرسحية "اللحظة  1956ظهور مرسحيات تصور الكفاح ضد العدوان الثاليث س نة  - 3

 احلرجة" ليوسف اإدريس .

رواية والقصة القصرية ني ال: ما الفرق بني الرواية والقصة القصرية واملرسحية ؟جـ : الفرق ب 8س

 واملرسحية :

: طويةل متعددة الشخصيات ، متشابكة الأحداث ، متنوعة الأهداف ، والأفاكر فهيا  الرواية¶

 وصف ورسد وتفصيل . 

: حمدودة املساحة والشخصيات والأحداث والهدف ، تثري دلى القارئ شعوراً  القصرية القصة¶

 وية .العض واحداً ، ويه كثيفة تمتزي ابلوحدة

: فتعمتد عىل احلوار اَلي يقوم بتصوير الأحداث ، وتمنية الْصاع ، وحتريك املشاعر  املرسحية¶ 

 للوصول اإىل الَّناية .

 امتحاَنت الثانوية
لقد خطا تالميذ البارودي ابلشعر خطوة حنو التطور . اذكر جانبني من جوانب التجديد  : 1س

لهيا " شويق" . ادلور الثاين   م 2002اليت اجته اإ

لهيا )شويق( :     عدوهل عن املدحي اإىل التارخي ، كام يف  - 1جـ : من جوانب التجديد اليت اجته اإ

اجتاهه  - 3اجتاهه يف بعض شعره اجتاها اإسالمياً .  - 2قصيدته )كبار احلوادث يف وادي النيل( .

 حنو املنجزات العْصية ، واخملرتعات احلديثة

 ه ، منْصفاً عن حديث الناقة اإىل احلديث عن الفكل )السفن( .جتديده يف بدء بعض قصائد - 4
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 م 2010: واءم تالميذ البارودي بني اجتاهني . ما هام ؟ ادلور الأول  2س

 - 2الأخذ من الرتاث                             - 1ميذ البارودي بني اجتاهني هام :جـ : واءم تال

 رتااًب من امجلاهري .الالتفات اإىل ثقافة العْص مما زادمه اق

 م 2010: ما العوامل اليت هيأأت لشويق تطوير شعر مدرسة االإحياء والبعث ؟ ادلور الثاين  3س

سا ويدرس الأدب والقانون ، ويرى املرسح ويتصل بكبار جـ : أأتيح لشويق أأن يُبعث اإيل فرن 

عدة مرسحيات ،  الشعراء ، فيجدد يف الشلك واملضمون ، ويمكل بناء املرسح الشعري ، ويؤلف

 مثل : " عيل بك الكبري ، وجمنون ليىل " ، ويتجه للتارخي بدالً من املدح .

بني الالكس يكية اجلديدة والرومانس ية .  : يعترب بعض النقاد أأن طريقة مطران مرحةل انتقالية 4س 

 م 1999وحض ذكل . ادلور الثاين 

ننا جند يف شعره حرارة العاطفة ، وحتليل العو  نسانية وصدق التجربة ، واالتصال جـ : لأ اطف االإ

ابلطبيعة ، وحب امجلال ، فالقصيدة عنده قامئة عىل أأساس من التجربة الشعرية ، ومامتسكة ، 

، واكن للخيال دوره يف التصوير ، هذا عىل الرمغ من متسك خليل مطران ابلوزن ترتابط أأجزاؤها 

 الأسلوب . والقافية ، وجودة الصياغة وأأصاةل العبارة ، وقوة

: تودلت موضوعات جديدة دلى مدرسة ادليوان ، انطالقاً من مفهوهمم اخلاص للشعر .  5س  

 م 1997وحض ذكل . ادلور الثاين 

نسانية ، وما يتصل هبا  جـ : مفهوم الشعر عند أأحصاب مدرسة ادليوان يف أأنه تعبري عن النفس االإ

اس تحدثوا موضوعات جديدة تناسب مفهوم من التأأمالت الفكرية والنظرَّيت الفلسفية ، َلكل 

الشعر عندمه ومل تكن مأألوفة من قبل مثل : )راثء املازين نفسه( ، )ورجل املرور( و )الكواء( 

 للعقاد .. اخل .

آخذ عىل مدرسة االإحياء . وحض مأأخذين مَّنا. ادلور الأول  6س  2001: اكن مجلاعة ادليوان عدة مأ

 م

آخذ اليت   2003وهجها أأعضاء جامعة ادليوان اإيل االإحيائيني . ادلور الثاين  أأو اذكر مأأخذين من املأ

آخذ يه :  جـ : املأ

اختاذ الامنذج البيانية القدمية مثال أأعىل هلم يف شعرمه ، وطغيان هذا اجلانب البياين عىل  - 1

 املضمون والفكرة .

نسانية .الاهامتم الزائد بشعر املناس بات واحملافل ، والبعد عن تصوير اخللجا - 2  ت النفس ية االإ

 . الاهامتم بقشور الأش ياء وظواهرها ، دون التعمق يف داخلها - 3

 عدم وضوح خشصياهتم يف شعرمه وضوحا اتما ، وخباصة يف معارضُّتم الشعر القدمي . - 4

آخر يف القصيدة . - 5  عدم مراعاة الوحدة العضوية يف شعرمه ، وانتقاهلم من غرض اإىل غرض أ

 وعدم وضوح الصدق يف شعرمه . مبالغُّتم - 6

اختذ شلك القصيدة عند مدرسة أأبوللو منحى جتديدًَّي . اذكر ثالثة من مظاهر هذا  : 7س

 م 1996التجديد . ادلور الأول 

أأو يعترب التجديد يف شلك القصيدة من سامت مدرسة أأبوللو ، اذكر مظهرين َلكل التجديد . 

 م 1998ادلور الثاين 

ثة من مظاهر التجديد يف شلك لو أأحد روافد الرومانس ية ، وحض ثالأأو اكنت مدرسة أأبول

 م 2000القصيدة دلهيا . ادلور الأول 

 جـ : من مظاهر التجديد يف شلك القصيدة يف مدرسة أأبوللو :

امليل اإيل حترير القصيدة من وحدة القافية ، وذكل بتعدد القوايف يف قصيدة الواحدة ، وتنوع  - 1

 الشطر الواحد .عدد التفاعيل يف 

 تقس ي القصيدة اإىل مقاطع تتعدد قوافهيا وأأوزاهنا  - 3وس يقى الهادئة ال الصاخبة .امليل اإىل امل - 2

الزتاهمم  - 5اس تخدام الشعر املرسل اَلي ال يلزتم قافية ، واَلي يس تعمل أأكرث من حبر . - 4

 ابلوحدة العضوية للقصيدة يف معظم أأشعارمه .

 م 1999لأول وللو سامت فنية . وحضها . ادلور ا: اكن مجلاعة أأب 8س

 جـ : السامت الفنية مجلاعة أأبوللو : 

 االإميان بذاتية التجربة الشعرية ، واحلنني اإىل مواطن اَلكرَّيت .  - 1

لفاظ واجملازات والصور فهم يقولون " العطر القمري  - 2 اس تعامل اللغة اس تعامالً جديداً يف دالةل الأ

راء الغامم " ، " أأغاين الكوخ " ، " الشفق لنامع " ، " شاطئ الأعراف " ، " و " ، " الأرجي ا

 البايل" . ومييلون يف تصويرمه اإىل التجريد أأو حتويل املعنوَّيت اإىل احملسوسات . 

النظرة التشاؤمية والاستسالم  - 4ُحب الطبيعة ، والولوع هبا وجباملها ومناجاهتا وخماطبُّتا .  - 3

 ان والتأأمل . لل الم والأحز 

 الشعرية ، بني املرأأة ومعاَنة احلياة والاهامتم ابلطبيعة والشكوى . تعدد موضوعاهتم - 5

 : أأقبل القراء يف الوطن العريب عىل شعر " أأدابء املهجر".. 9س

 م 2002* فَي اتفق هؤالء الأدابء مع "مدرسة أأبوللو" ، وفي اختلفوا ؟ ادلور الأول 

هجر( ؛ لأهنم وجدوه معرباً عام يدور يف الوطن العريب عىل شعر )أأدابء امل  جـ : أأقبل القراء يف

 قلوهبم وأأحاسيسهم ويودون التعبري عنه .

 من جوانب االتفاق بني مدرسة )املهجر( ومدرسة )أأبوللو( ما ييل :  -

 الالزتام ابلوحدة العضوية يف القصيدة . - 2حب الطبيعة والامزتاج هبا ومناجاهتا - 1

 * يف مدرسة املهجر :ن جوانب الاختالف بيَّنام ما ييل :وم -

عالء احلق ، ونرش اخلري وامجلال  - 1 نسان ، وادلعوة اإىل هتذيب النفس ، واإ التعبري عن موقف االإ

 ، وجعل احلب وس يةل السالم للفرد والوجود .

 امليل اإىل اللغة احلية ، واللكمة املعربة ، وسالسة الأسلوب . - 2

 أأبوللو :* يف مدرسة 

اس تعامل اللغة اس تعامالً جديداً يف  - 2التشاؤم والاستسالم للأحزان ، وتصوير البؤس . - 1

لفاظ والصور .  دالالت الأ

: لقد وجد أأعضاء جامعة ادليوان اإن نظرهتم اإىل الشعر ختتلف عن نظرة االإحيائيني . مث  10س

 ا هبام من نقص . وتمكل مظهرت مدرسة "أأبوللو" حماوةل أأن تتجاوز الاجتاهني السابقني

 2003تناول مستني من السامت الفنية ملدرسة " أأبوللو " مع الاستشهاد للك مَّنام . ادلور الثاين  -

 م

 جـ : من السامت الفنية ملدرسة " أأبوللو " :

براهي َنَج " : -  االإميان بذاتية التجربة الشعرية واحلنني اإىل مواطن اَلكرَّيت مثل قول " اإ

 ب جبنِب اكَلبيح *** وأأَن أأهتف َّي قلب اتئد رفرف القل        

اس تعامل اللغة اس تعامال جديدا يف دالالت الألفاظ واجملازات والصور مثل قوهلم " العطر القمري  -

 شاطئ الأعراف " . -الأرجي النامع  -

 " .  أأشعة وظالل -حب الطبيعة والولوع هبا ومناجاهتا وخماطبُّتا مثل : " أأطياف الربيع  -

 التشاؤم والاستسالم للأحزان وال الم والتأأمل واليأأس مثل : أأين املفر ؟ -

تعدد موضوعاهتم الشعرية : بني املرأأة ومعاَنة عذاب احلياة وظلمها مثل قول " اهلمرشي "  -

مصوراً عودته اإىل قريته :        رجعت اإليك اليوم من بعد غربيت *** ويف النفس أ الم تفيض 

 ثوائر

لفاظ واجملازات : اس تخ 11س دم شعراء مدرسة )أأبوللو( اللغة اس تخداماً جديداً يف دالالت الأ

 م 2010والصور ، مثل َلكل . ادلور الثاين 

واخليال  -جـ : من حيث اس تعامل اللغة اس تعامالً جديًدا مبا تدل عليه من اإحياء )اكلعطر القمري 

اس تعامل اللكامت  -ووراء الغامم(  -اء اخلْض  واجللسة -أأغاين الكوخ  -الشفق البايك  -اجملنح 

امليل اإيل التجس يد والتشخيص  -اإخناتون(  -أأوزوريس  -الأجنبية والأسطورية مثل : )الكرنفال 

 يف صور مه مثل قول اهلمرشي : " فنس ي املساء يرسق عطرا "  " من رَّيض حسيقة يف اخليال 

 م 2000عراء املهاجر " . ادلور الثاين أأدب ش : علل ملا ييل : " ظهور الزنعة الروحية يف 12س

نسان  جـ : نشأأت الزنعة الروحية بسبب اس تغراقهم يف التأأمل وخباصة حني وازنوا بني موقف االإ

من القي الروحية العاطفية يف اجملمتعات الرشقية ، والقي املادية يف اجملمتعات الغربية ، مما جعلهم 

نسانية واالإيثار واحملبة ن اإيل يلجئون اإىل هللا ابلشكوى ، ويدعو احملبة ، ويؤمنون ابلأخوة االإ

 والتسامح .

 ملاذا أأقبل القراء يف الوطن العريب عىل شعر " أأدابء املهجر" ؟ -:أأ  13س

 م 2002فَي اتفق هؤالء الأدابء مع "مدرسة أأبوللو" ، وفي اختلفوا ؟ ادلور الأول  -ب 

 جـ :

عر )أأدابء املهجر( ؛ لأهنم وجدوه معربا عام يدور يف قلوهبم عىل ش أأقبل القراء يف الوطن العريب -أأ 

 وأأحاسيسهم ويودون التعبري عنه

الالزتام ابلوحدة العضوية يف  - 2حب الطبيعة والامزتاج هبا ومناجاهتا . - 1اتفقوا يف : -ب 

 القصيدة .

 * يف مدرسة املهجر :   الاختالف بيَّنام: -

نسا - 1 عالء احلق ، ونرش اخلري وامجلال ن ، واالتعبري عن موقف االإ دلعوة اإىل هتذيب النفس ، واإ

 ، وجعل احلب وس يةل السالم للفرد والوجود .

 امليل اإىل اللغة احلية ، واللكمة املعربة ، وسالسة الأسلوب . - 2

 * يف مدرسة أأبوللو :

جديداً يف امالً اس تعامل اللغة اس تع - 2التشاؤم والاستسالم للأحزان ، وتصوير البؤس . - 1

لفاظ والصور .  دالالت الأ

جياز أأربعة عوامل أأثرت يف شعراء املهاجر. ادلور الأول  14س  م 2004: تناول ابإ

 جـ : العوامل اليت أأثرت يف شعراء املهجر :

 شعورمه ابحلرية يف وطَّنم اجلديد جعلهم يتغنون هبا ، ويعزفون عىل قيثارة الشعر . - 1

 -حضارَّي ابلبيئة اجلديدة ظهر يف شعرمه ؛ نتيجة لضغط احلياة الصناعية تأأثرمه اجامتعيا و  - 2

 عىل أأنفاسهم الرشقية املليئة ابلروحانيات . -مباديُّتا 

امزتاج ثقافُّتم العربية ابلثقافة الغربية جعل لثقافُّتم سامت خاصة ختتلف عن اإخواهنم يف  - 3

 املرشق العريب .

طاهنم ومواطن ذكرَّيهتم جعلهم يشعرون بقلق وحرية ومييلون لغربة وحنيَّنم اإىل أأو شعورمه اب - 4

نسانية والتأأمل .  اإىل الزنعة االإ

: ملَ غاىل شعراء الرابطة القلمية يف جتديدمه للفن الشعري ؟ وماذا ترتب عىل ذكل ؟  15س 

 م 2007ادلور الثاين 

ن الثقافة العربية الأصيةل ، لفن الشعري ؛ لبعدمه عجـ : غاىل شعراء )الرابطة القلمية( يف جتديدمه ل

واندفاعهم حنو التجديد . وترتب عىل ذكل تساهلهم يف اللغة مما أأدى اإىل راككة الأسلوب ووقوعهم 

 يف العرثات اللغوية والسقطات العروضية دلى بعض الشعراء .

 : من املدارس الشعرية احلديثة : مدرسة املهاجر : 16س

 ختلفوا مع مدرسة ادليوان ؟شعراء املهاجر وفي ا في اتفق - 1

 م 2008كيف تناول شعراء املهاجر الطبيعة يف صورمه الشعرية ؟  - 2

 جـ :

اتفق شعراء مدرسة املهاجر مع مدرسة ادليوان يف دعوهتم اإىل التجديد واختلفوا عَّنم يف أأهنم  - 1

ا أأكرث حترراً وانطالقاً يف مع العاطفة ، كام اكنو مل جيعلوا شعرمه غارقاً يف اَلهنية ، بل جعلوه حملقاً 

 معانيه ، وأأخيلته ، وأأوزانه . 

اس تخدم شعراء املهاجر الصور اجلزئية من تشبيه واس تعارة وكناية وجماز يف تكوين صورة لكية  -2

، وأأبدع شعراؤمه يف أأن يرمسوا حبروفهم ولكامهتم صوراً تضاِه أأو تفوق ما يرمسه الرسام ، 

 س يقي .املثال ، ويعزفه املو  ويشلكه

: أأثرت البيئة اجلديدة يف اإطارها الاجامتعي واحلضاري يف شعر أأدابء املهجر . وحض ذكل  17س 

 م 2009مع ذكر مثال . ادلور الأول 

 جـ : العوامل اليت أأثرت يف شعراء املهجر :

 شعورمه ابحلرية يف وطَّنم اجلديد جعلهم يتغنون هبا ، ويعزفون عىل قيثارة الشعر .  - 1

 -رمه اجامتعيا وحضارَّي ابلبيئة اجلديدة ظهر يف شعرمه ؛ نتيجة لضغط احلياة الصناعية تأأث - 2

 عىل أأنفاسهم الرشقية املليئة ابلروحانيات . -مباديُّتا 

فة الغربية جعل لثقافُّتم سامت خاصة ختتلف عن اإخواهنم يف امزتاج ثقافُّتم العربية ابلثقا - 3

 املرشق العريب .

وحنيَّنم اإىل أأوطاهنم ومواطن ذكرَّيهتم جعلهم يشعرون بقلق وحرية ومييلون اإل شعورمه ابلغربة  - 4

نسانية والتأأمل .  الزنعة االإ

ة ، ووهجُّتم وهجة : وحض ثالثة من العوامل اليت خففت من اجتاه الشعراء اإىل الرومانس ي 18س  

 واقعية . 

 هجُّتم وهجة واقعية : جـ : من العوامل اليت خففت من اجتاه الشعراء اإىل الرومانس ية ، وو

م ،  1945ظلت الرومانتيكية مس يطرة عىل الشعر العريب حىت هناية احلرب العاملية الثانية س نة 

ت )ظهرت( عىل حياتنا العربية عوامل س ياس ية واجامتعية و  اقتصادية وثقافية ، خففت حىت جد 

ة فامي بيَّنم ، وتعبرياً عن من اجتاه الشعراء اإىل الرومانتيكية ووهجُّتم وهجة واقعية بنسب متفاوت

فكرمه املنطلق بدءوا يف حترير الشعر من وحدة البحر ووحدة القافية يف القصيدة ، ومن املساواة 

: اكن التجديد يف  24 لك بيت.سبني شطري البيت وأألغوا نظام الشطرين وعدد التفعيالت يف

 السامت . البناء الشعري من سامت املدرسة الواقعية . اذكر ثالاًث من هذه

 م 1999ادلور الثاين 

 جـ : من سامت املدرسة الواقعية : 

الاهامتم ابلصورة ، وتوظيف الرمز  - 2اس تخدام اللغة احلية اليت ترتدد يف الكم الناس . - 1

 والأسطورة .

اعامتد التكوين املوس يقي للقصيدة عىل  - 4اء القصيدة عىل أأساس الوحدة املوضوعية .بن - 3

 دون ارتباط بعدد حمدد يف لك شطر شعري .التفعيةل ، 

 التخيل عن التقيد ابلقافية الواحدة . - 5

جياز مستني من سامت التجديد يف مضمون وموضوع الشعر اجلديد . ادلور الأول  19س : اكتب ابإ

 م 2005

 جـ : السامت الفنية للتجديد يف مضمون وموضوع الشعر اجلديد يه :

آماهلم ،  اجته شعراء الشعر اجلديد - 1 اإىل احلياة العامة حوهلم يصورون مهوم الناس ، ومشألكهم وأ

 وتطلعاهتم .

حساس به ، ومن مث تعبري عنه بوجوهه اخملتلفة  - 2 اكن فهمهم الشعر عىل أأنه التصاق ابلواقع واإ

من صدق وزيف ، وتقدم وختلف ، وفرح ويأأس مبا يف ذكل من رصاع بني احلرية والعبودية 

 ، وغري ذكل من متناقضات احلياة .والعدل والظمل 

شعور واخليال حفسب . بل مجعت اإىل ذكل أأمورا مل تقتْص التجربة الشعرية عيل العاطفة وال  - 3

نسان من الكون ، ومن التارخي ، ومن الأساطري ، ومن قضاَّي الوطن ،  متعددة : من موقف االإ

 ومن اإحياء الرتاث .

 م 2008اإىل موس يقى الشعر ؟ ادلور الأول  : كيف نظر شعراء املدرسة الواقعية 20س

اء املدرسة الواقعية يعمتد عىل وحدة موس يقية تتكرر ، جـ : التكوين املوس يقى للقصيدة دلى شعر 

يه التفعيةل دون ارتباط بمك حمدد لعددها يف لك بيت ، ودون أأن يكون هناك شطران للبيت 

من تفعيةل واحدة أأو أأكرث ، دون رشط  اكلشعر التقليدي ، بل قد يتكون البيت الشعري دلهيم

ها ، ولهذا مسي : السطر الشعري وليس البيت التساوي بني سائر الأبيات ، أأو التقيد بعدد

 الشعري .

وتبعاً َلكل ختتلف الأبيات يف عدد تفعيالهتا )طوالً وقْصاً( ، واملرجع يف ذكل هو متام التعبري  -

شعراء هذه املدرسة عن التقيد ابلقافية الواحدة ، حىت  عن امجلةل أأو املعىن املقصود لهذا ختىل

 ل .يتفادوا الراتبة والافتعا

 : اإىل أأي فنون النرث تنمتي الأعامل الأدبية الآتية ؟ 21س

 م 2009" س يد قرارك " ، " أأرخص ليايل " ، " أأهل الكهف " . ادلور الأول 

يال( : القصة القصرية . )أأهل الكهف( : جـ : )س يد قرارك( : املقال القصري أأو اخلاطرة . )أأرخص ل 

 املرسحية .

 م 2009واقعية هبذا الامس ؟ ادلور الأول : ملاذا مُسيت الرواية ال 22س

جـ : مُسيت الرواية الواقعية هبذه التسمية ؛ لأهنا تقوم عىل أأحداث واقعية أأو أأحداث حتايك الواقع 

 وتشاهبه .

 س & جـ  

 . عىل املضمون الفكري عند الالكس يكيني : علل : طغى اجلانب البياين 1س

 روعة الرتكيب وانتقاء الألفاظ .جـ : نتيجة اهامتهمم ابلأسلوب وبالغته و 

 : علل : تغري امس املدرسة عيل أأيدي التابعني اإيل الالكس يكية اجلديدة 2س

 -ر املعاين ابتاك -التعبري عن اَلات  -عربوا عن روح العْص  -لأهنم عاجلوا مشالكت اجملمتع  جـ :

 سهوةل الأسلوب . -الالتفات اإىل ثقافة العْص 

 : " اكن مطران مرحةل انتقالية بني املدرسة الالكس يكية اجلديدة والرومانس ية ". وحض . 3س

 ن حيث الشلك .أأو مطران رومانِس من حيث املضمون الكس يِك م

قافية وفصاحة اللفظ جـ : اكن شعر مطران جيمع بني خصائص الالكس يكية من وحدة الوزن وال

رمس الصورة  -دون غرابة أأو تنافر ، وخصائص الرومانس ية من تشخيص الطبيعة والاندماج فهيا 

 الوحدة العضوية . -التجارب اَلاتية  -اللكية 

 د شعراء ادليوان .: علل : طغيان اجلانب الفكري عن 4س

ء ، كام أأن مفهوم الشعر دلهيم جـ : ذكل لأهنم اهمتوا بتعميق الظواهر والغوص يف جوهر الأش يا

 هو التعبري عن النفس وما هبا من تأأمالت فكرية ونظرات فلسفية .

 دعوا اإىل تغيري شلك القصيدة . وحض . . : شعراء ادليوان5س

تحرر من وحدة الوزن والقافية دلفع امللل وامليل اإىل شعر جـ : لأهنم دعوا اإىل الشعر املرسل امل 

 املقطوعات .

 اختار شعراء أأبوللو هذا الامس ؟: ماذا  6س

لـه  جـ : لشدة تأأثرمه ابلثقافة الأجنبية اليت جعلُّتم يأأخذون لكمة ]أأبوللون[ من اليوَنن وهو امس الإ

 النور والشعر واملوس يقى عندمه .

 بذاتية التجربة .: اإميان شعراء أأبوللو  7س

هيي أأكرث صدقا وأأدق ىف التعبري جـ : لأن التجربة اَلاتية يه اليت خيوضها الشاعر بنفسه َلكل ف 

 عام حيسه كام أأحسوا ابس تقالل خشصياهتم وحبريُّتم الفردية.

 : ما أأمه اخلصائص الفنية ملدرسة أأبوللو من حيث الشلك ؟ 8س

 أأو شعراء أأبوللو اختذوا اجتاهاً جتديدًَّي يف شلك القصيدة . وحض .          

 جـ : خصائص مدرسة أأبوللو من حيث الشلك : 

امليل اإىل حترير القصيدة من وحدة القافية ، عن طريق تعدد القوايف يف القصيدة الواحدة ،  - 1

 لأندلس ية .وتقس ي القصيدة اإىل مقاطع متأأثرين يف ذكل بشعر املوحشات ا

كثار من البحور القصرية واجملزوءة . - 2  امليل اإىل املوس يقى الهادئة ال الصاخبة ، واالإ

 رسل اَلي ال يلزتم قافية ويس تعمل أأكرث من حبر .اس تخداهمم الشعر امل - 3

 الزتاهمم ابلوحدة العضوية يف قصائدمه . - 4

 هجر ؟: علل : اجنذاب القراء والشعراء يف املرشق لشعر امل  9س

 جـ : لأهنم وجدوه معرباً عام يدور يف قلوهبم وأأحاسيسهم ويودون التعبري عنه.

 ب شعراء املهاجر .: علل : ظهور الزنعة الروحية يف أأد10س

نسان من القي الروحية يف  جـ : نتيجة اس تغراقهم يف التأأمل، وخباصة حني وازنوا بني موقف االإ

 ا جعلهم يلجئون اإىل هللا ابلشكوى ، ويدعون اإىل احملبة.املرشق والقي املادية يف الغرب ، مم

 : علل : غاىل أأدابء الشامل يف جتديدمه .11س

ىل اندفاعهم حنو التجديد ، مما جعلهم يتساهلون جـ : يرجع ذكل اإىل بعد مه عن الثقافة العربية ، واإ

 دمه .يف اللغة ، فأأدى اإىل ضعف الأسلوب والعرثات اللغوية والسقطات العروضية عن

 : حتدث عن الشخصيات يف الرواية . 12س 

اهات متنوعة ، جـ : مه أأبطال الرواية ، ويكونون من أأعامر خمتلفة ، وبيئات خمتلفة ، وهلم اجت

وغالبًا يكونون من البرش ، وأأحياًَن يكونون من احليوان أأو النبات أأو امجلاد ، وينقسمون اإىل 

 خشصيات أأساس ية حمورية وأأخرى اثنوية .

  كيف جتيب عن سؤال البالغة
صورة  –خياال  –صورة جزئية  –موطنا جامليا  –صورة بالغية  –: اس تخرج ) لوَن بيانيا 1س

 ؟ ورس جامهل أأو قميته الفنية أأو أأثره ىف املعىن ؟خيالية ( 

جماز ( الحظ الرتتيب املذكور  –كناية  –تشبيه  –جـ : هو حيتاج منا أأن نبحث عن ) اس تعارة 

مهية والتكرار فال بد أأن يبدأأ ذهنك ىف التفكري ىف قاعدة ) وضع الَشء ىف غري موضعه حسب الأ 

الاس تعارة والتشبيه فهام أأكرث انتشارا فاإذا مل جتد ( حىت تس تطيع اس تخالص اخليال خصوصا مع 

أأحدهام وهذا صعب جدا فاحبث عن كناية من خالل معىن شطر بيت أأو بيت اكمل وعرب عن 

 . لكمة أأو لكمتني  أأما رسجامهل : فراجع رس جامل الأنواع الأربعةهذا املعىن ىف 

 . ال + االإحياء ىف الصورةأأما القمية الفنية أأو أأثره ىف املعىن : فاملطلوب هو رس امجل



 

18 
 

 –حمس نا معنوَّي  –زينة لفظية  –زخرفا لفظيا  –لوَن بديعيا  –: اس تخرج ) حمس نا بديعيا 2س

  موس يقى ظاهرة

حمسن بديعى أأو لون بديعى : فاملطلوب منك اس تخراج أأى نوع من احملس نات البديعية سواء  جـ :

موس يقى ظاهرة : فاملطلوب منك  –زينة لفظية  –زخرف لفظى . اكنت لفظية أأو معنوية

  اس تخراج حمسن لفظى فقط وهو

 . حسن التقس ي ( اإذا اكن النص شعرا –اجلناس  –) التْصيع  -

 . جسع ( اإذا اكن النص نرثا –ج ازدوا –) جناس  -

 –املقابةل  –حمسن معنوى : فاملطلوب منك أأن تس تخرج حمسن معنوى فقط وهو : ) الطباق 

 . مراعاة النظري ( –التضمني  – الاقتباس –التورية 

نشائيا ( وبني نوعه وغرضه ؟ 3س  : اس تخرج ) أأسلواب اإ

  اء اكن طلبيا أأو غري طلىبجـ : عند ذكل احبث ىف القطعة عن أأى أأسلوب اإنشاىئ سو 

الرجاء ( وحدد غرضه من خالل  –المتىن  –الاس تفهام  -النداء –الَّنيى  –فالطلىب مثل ) الأمر 

 . اطفة الشاعر فهيى أأساس غرض الأسلوبمعىن الأبيات وع

التعجب ( وغرض القسم دامئا : التوكيد / واملدح :  –املدح واَلم  – والغري طلىب مثل ) القسم

 . االإشادة / واَلم : التحقري / والتعجب : ادلهشة والاس تغراب

 : اس تخرج ) أأسلواب خربَّي ( وبني غرضه ؟4س

نشائية .. وغرضه جـ : عند ذكل احبث ىف القطعة عن أأى مج ةل خالية مما س بق من الأساليب االإ

 . ر ووصف معىن امجلةل الىت اس تخرجُّتادامئا تقري

بيات ؟ وما غرضه ؟ 5س  : ما نوع الأسلوب ىف الأ

 . جـ : أأى حدد أأهو خربى أأم اإنشاىئ أأم نوع الشاعر بني اخلرب واالإنشاء

ذا اكن خربَّي : فالغرض دامئا تقرير ووصف عاطفة الشاع ر مث تذكر هل مجةل من الأبيات تؤكد فاإ

نشائيا : . ذكل ذا اكن اإ فالغرض دامئا اإاثرة اَلهن وجذب الانتباه مث تذكر من الأبيات أأسلوب واإ

نشاىئ يؤكد ذكل ذا اكن الشاعر نوع بني الأسلوبني : فالغرض هو : اإاثرة اَلهن وجذب . اإ واإ

يقاظ الفكر خللق املشاركة الوجدانية بني ال  شاعر وبني السامع مث تذكر مثالني من الأبيات الانتباه واإ

نشاىئ يؤكدان حصة ذكلأأحدهام خربى والأ    خر اإ

بيات ؟6س  : ضع عنواَن للأ

يس تحسن قراءة الأبيات جيدا ملعرفة موضوعها ومن مث تس تطيع وضع عنواَن مناس با ولكام اكن  جـ :

 ): ف ومعطوف عليه ( مثلالعنون موجزا لكام اكن قوَّي فيكون ) لكمة واحدة مضافة أأو معطو 

جعاب  –أأمل وحنني  –انتفاضة شعب   ( رساةل غريب –خفر واإ

بيات ؟ أأو : ما الفكرة العامة الىت تدور حولها7س   الأ

 ما الفكرة الأساس ية الىت يتحدث عَّنا الشاعر ؟

جـ : فاملطلوب منا مضمون الأبيات لكها فامي ال يزيد عن سطر ونصف وال يقل عن سطر .. 

بياتونس تن   . تجه من خالل املعىن العام للأ

 : ما الأفاكر الىت تضمنُّتا الأبيات ؟8س

بياتجـ : عند ذكل جيب أأن نرشح لك بيت عىل حده   . برتقي حسب ترتيب الأ

بيات أأو كيف عرب الشاعر عن كذا أأو أأى صيغة أأخرى مشاهبة ؟9س  : ارشح الأبيات أأو انرث الأ

 . لأبيات ابلتفصيل دون ترقيجـ : عند ذكل فاملطلوب من هو رشح ا

 : ما العاطفة املس يطرة عىل الشاعر ؟10س

رث من مرة مث نفهم املعىن العام ونس تنتج منه جـ : حندد عاطفة الشاعر من خالل قراءة الأبيات أأك

بيات ( –الصور امجلالية  –العاطفة / التأأمل والتدقيق ىف ) الألفاظ املوحية   . الفكرة العامة للأ

لفاظ أأو التصوير أأو الأسلوب أأو : ما 11س العاطفة املس يطرة عىل الشاعر وما أأثرها ىف اختيار الأ

 التعبري ؟

لفاظ : نقول العاطفةجـ : أأوال :    :وأأثرها عىل الأ

اللفظة أأداة حسرية ىف يد الشاعر خيلق مَّنا خلقا جديدا متلون بلون عاطفته فقد س يطرت عليه  -

لفاظ مثل : ... ) نذكر ئالثة أألفاظ مع ذكر اإحياءاهتم  عاطفة .. ) نذكر العاطفة ( واكن لها أأثرها ىف الأ

  :اثنيا : العاطفة وأأثرها عىل التصوير .(

ول : الشاعراملبدع هو اَلى ينتقى صورة حسب حالته النفس ية فقد س يطرت عليه عاطفة نق

صورتني بيانيتني تعربان  ....... ) نذكر العاطفة ( واكن لها أأثرها عىل التصوير مثل : ..... ) نذكر

 . عن عاطفته ونرشَحام (

  :اثلثا: العاطفة وأأثرها عىل الأسلوب : فنقول

عند اختياره لأساليب تعرب عن عاطفته فقد س يطرت عليه عاطفة .... )  تظهر براعة الشاعر -

نذكر مجةل نذكر العاطفة ( واكن لها أأثرها عىل أأسلوبه فقد حندد اإما ) اعمتد عىل الأسلوب اخلربى و 

بيات وغرضها / اعمتد عىل الأسلوب االإنشاىئ ونذكر مجةل اإنشائية من الأبيات وغرضها /  من الأ

نشاء ونذكر مثالني عىل ذكل أأحدهام خربى وغرضه والأخر اإنشاىئ وغرضه (نوع بني اخلرب   . واالإ

  :رابعا : العاطفة وأأثرها عىل التعبري : نقول

مثل ) نذكر  التعبرينذكر العاطفة ( واكن لها أأبلغ الأثر عىل  س يطرت عىل الشاعر عاطفة ....)- 

 . لكامت ومجل وحمس نات بديعية وأأساليب وصورمعربه (

 : اس تخرج أأسلوب توكيد وبني أأداته وغرضه ؟12س

 –االإطناب جبميع أأنواعه  –جـ : عند ذكل فاملطلوب منا أأى أأسلوب توكيد مثل ) أأساليب القْص 

 . تكرار نفى .. أأخل ( –حرف اجلر الزائد  –القسم  –لقد  –قد  –أأن   – اإن   –الطباق واملقابةل 

  :: أأى سؤال فيه عالقة العاطفة ابلأفاكر .. مثل13س

 للشاعر موقف فكرى ونفىس -2ما العاطفة وأأثرها عىل الأفاكر  -1

 زاوج الشاعر بني فكره وعاطفته ؟ -4الفكر وليد العاطفة  -3

الشاعر اجليد هو اَلى يذيب أأفاكره ىف حبر مشاعره فقد س يطرت  -: جـ : تكون االإجابه اكلتاىل

 . عىل الشاعر عاطفة .. ) نذكر العاطفة ( واكن لها اثرها عىل افاكره حيث... ) نرشح الأبيات (

 : ما القمية الفنية للكمة ... ) أأى لكمة ( ؟ 14س

ة توىح بـ ....... ونعرف ذكل بلكم جـ : املطلوب منا هو دالةل اللكمة النفس ية َلكل نبدأأ االإجابة

 . من خالل عاطفة الشاعر ىف الأبيات

 : ما القمية التعبريية أأو ادلالةل التعبريية أأو ما اَلى أأفادته اللكمة ىف موضعها ؟15س

التعدد  –التنويع  –التخصيص  –الشمول والعموم  –االإجابة تبدأأ بلكمة أأفادت ... ) التوكيد  جـ :

 مل تفد شيئا .. اخل ( –التنفري  –التكثري  –التقليل  –التحقري  –ظي التع –التفسري  –

  منـــاذج أأسئــةل عىل التجـربة الشعــرية 

 اليت هتدف اإلهيا الأبيات ؟   وحض ما تضمنته : يف الأبيات ترابط فكرى . وحض . ما املعاين 1س 

 الأبيات من أأفاكر ؟ 

  ج  : اقرأأ الأبيات وارشَحا .  

 العاطفة املس يطرة عىل الشاعر ؟ وما أأثرها يف التعبري ؟  : ما2س 

 س : للعاطفة أأثرها يف أألفاظ الشاعر وعباراته وحض ذكل من الأبيات ؟  

بيات عن عاطفة صادقة    وحضها وبني أأثرها يف تعبريه ؟ س : تكشف الأ

بيات عن عاطفة صادقة وحضها وبني أأثرها يف صوره وأأخليته ؟    س : تكشف الأ

 جــــــــابـةاالإ 

 مبثال تطبيقي من أأبيات مطران .   

 شاك اإىل البحر اضطراب خواطري       :.       فيجيبين برَّيحه الهوجاء .   

 اثو عىل َصر أأَص وليت يل              :.       قلباً كهذي الصخرة الصامء .   

 يف أأعضائ .   ينتاهبا موج مكوج ماكر يه              :.       ويفُّتا اكلسقم  

 أأثر العاطفة .  – االإجـابة عن الأس ئةل السابقة 

 تأأىت بأأثر العاطفة جيب مالحظة أأن تعبري الشاعر ينقسم اإىل  لىك 

 تصوير (  –أأفاكر  –عبارات ومعاىن  –) أألفاظ  موحية  

 :فالعاطفة يه الأمل واحلزن مث نقول  قد أأثرت العاطفة يف أأسلوب الشاعر وتعبريه فأأىت بـ  

 (  نأأيت بأألفاظ  أألفاظ موحية مثل       )               (    )                -1 

 عبارات ومعاىن مثل    )               (    )                (  نأأيت ب عبارات ومعاىن -2 

(          تصوير مثل)          -4أأفاكر  مثل     )               (    )          (  نأأيت بأأفاكر -3 

 )          (  نأأيت بتصوير

 تصوير  اإذا طلب أأثر العاطفة يف ال  - 

 جماز (  –كناية  –اس تعارة  –نقول أأثرت العاطفة يف صوره نأأيت ب مثاًل ) تشبيه  

 –اس تعارة  –الصورة اجلزئية ) تشبيه -2حركة ( –لون  –الصورة اللكية لها ) صوت -1 ملحوظة

 كناية  –جماز 

بيات ؟   س : يف الأبيات السا س : وحض   بقة جتربة التجربة الشعرية وعنارصها من خالل الأ

 شعرية وحضها وبني مدى صدقها ؟ 

بيات ؟     س : ما معىن التجربة الشعرية يف ضوء فهمك للأ

  االإجـــابة

بيات متثل جتربة شعرية حيث اإهنا مجموعة من الأحاسيس واملشاعر اليت مر هبا الشاعر عند   ما الأ

شاعر )      ( وأأخرج لنا معان تأأثر بفكره )       (  وقد اس تغرق هذه الفكرة بوجدانه فانفعل   مب 

ألفاظ وعبارات موحية مثل )   ( وصور وأأخيةل مثل )  )    (  وموس يقا )           (     ( وعرب بأ

  الثــــالث الســـــؤال

بيات ترابط فكرى وشعوري   الشعر اجليد هو ما ميزتج فيه  س :    وحض ذكل ؟ –س : يف الأ

 الفكر ابلوجدان . ارشح 

س : الشاعر اجليد من يفكر بوجدانه ويشعر بقلبه . وحض      س : تكشف الأبيات عن عاطفة  

 قوية .  وحضها 

  االإجـــــابـة

 نعم الفكرة العامة ) يه ما يريد الشاعر قوهل ( رشح الأبيات .  

بيات ) فرح  الشاعمث العاطفة املس يطرة عىل   أأمل (  –حزن  –ر من خالل فهمك للأ

عبارات موحية مثل  )    (  )    -وقد امزتجت الفكرة ابلعاطفة فأأعطى لنا هذا الامزتاج يف :أأ  - 

 صور موحية مثل      -ب

 الســــؤال الرابـــع 

بيات موس يقى عني نوعها وبني مصدرها . ووحض قميُّتا .    س : ما   وس يقى يف نوع املس : يف الأ

 الأبيات ؟ وما مصدرها ؟ وما قميُّتا ؟ 

بيات موس يقى ظاهرة وأأخرى خفية . وحضها .    س : يف الأ

 ج :  انظر اإىل مصادر املوس يقى سابقه .  

اإذا طلب نوع املوس يقى يف البيت الواحد فال نقول وحدة وزن قافية بل نبحث عن  ملحوظة : 

 جناس ( –يع تْص  –تقس ي  –حمسن  بديعي ) حسن 

 .    الســـؤال اخلـــامس

 )            ( وما القمية الفنية لقوهل )               ( ؟  ما االإحياء  للكمة 

ترجع القمية الفنية لللكمة اإىل التذوق وأأعامل الفكر من خالل الس ياق اَلى جاءت فيه   االإجـــــابـة

فها وجيب أأن تبدأأ بقوهل لكمة ) كذا ( توىح ب وما دلت عليه وليس املطلوب معىن اللكمة وال مراد

           () 

 الســــؤال الســادس 

بيات . وحض .    هل حتققت الوحدة العضوية ىف الأ

  االإجـــابـة                                         

 البد قبل االإجابة أأن نتحقق من العنارص الآتية : 

سلسل يف الأفاكر فاإذا حتققت هذه العنارص فنقول نعم يف موضوع واحد . جو نفىس واحد . ت  - 

  بيات وحدة عضوية أأو فنية حيث اإن :الأ 

 فالأبيات تدور حول موضوع واحد  ) وتذكر الفكرة العامة (  –وحدة املوضوع  -1

بيات (  -2  وحدة اجلو النفِس ) العاطفة يف الأ

 بيت عن موضعه (   الأبيات مرتبة وال نس تطيع تقدمي أأو تأأخري تسلسل الأفاكر  ) -3

 اإذا مل تتحقق العنارص السابقة فالوحدة العضوية مل حتقق .  -1:  ملحوظة 

غرض النص خيتلف عن العاطفة . مفثاًل قد يكون الغرض الغزل والعاطفة يه احلب ويكون    -2 

 الغرض مدح والعاطفة حب املمدوح وهكذا . 

 الســـؤال الســابع                            

 نس تعني به يف النصوص .  

 ج : لينقل لنا أأفاكره عىل هيئه حقائق للتقرير     : مل أأثر الشاعر الأسلوب اخلربي ؟ 1س  

                 ج : ليثري ذهن السامع وجيعِل يشاركه امل                            : مل أأثر الشاعر الأسلوب االإنشائ ؟ 2س  

نشاء ؟ : مل مزج الشاعر 3س      آخر اإنشائ مث نقول ِت    ج :  بني اخلرب واالإ نأأيت بأأسلوب خربي وأ

 هذا املزج الإاثرة ذهن السامع ولينقل لنا أأفاكره عىل هيئة حقائق اثبتة .  

 االإحياءات 

                                   الُّتويل -4التحقري      -3التعظي               -2العموم والشمول         -1           نكرة -

      التعدد -3التنوع   -2الكرثة    -1        مجع -الاعزتاز   -2التخصيص     -1    معرفة -

 التحقري-3التعظي        -2القةل         -1        مفرد -    

 سؤال البالغة
 اَن أأو خياال اس تخرج صورة بالغية أأو صورة بيانية أأو صورة بالغية أأو لوَن بيانيا أأو بي -1

 االإجابة :) تشبيه أأو اس تعارة أأو كناية أأو جماز( 

 اس تخرج حمس نا بديعيا أأو زينة لفظية أأو جامال لفظيا أأو لوَن بديعيا أأو بديعا ؟ -2

 تْصيع.................( –جناس  –جسع  –تورية –مقابةل  –االإجابة: ) طباق 

نشائيا أأو جربَّي مبينا رس اس ت -3  خدام الأديب للتعبري بلك مَّنام ؟اس تخرج أأسلواب اإ

 االإجابة : الأسلوب االإنشائ :)مجةل تبدأأ بأأمر أأو هنيي أأو اس تفهام أأو متين أأو نداء (

اثرة اخملاطب وقوة  قناع واإ نشائ: لالإ  التأأثريرس اس تخدام الأديب للأسلوب االإ

 الأسلوب اخلربي :) ما عدا االإنشائ(           

نه يعرض حقائقا وهذا هل تأأثريه يف العقلرس اس تخدام الأديب للأسلوب   اخلربي: لتقرير املعىن ولأ

نشاء؟ -4  ملاذا مجع الأديب بني اخلرب واالإ

 ليجعل القارئ يشاركه أأفاكره ومشاعره ويثري ذهنه وانتباهه

بيات؟ وحض ما تضمنته الأبيات يف الأبيات ترا -5 لهيا الأ بط فكري وحض؟ ما املعاين اليت هتدف اإ

       من أأفاكر؟

 االإجابة :يه قراءة الأبيات ورشَحا . 

 ما عالقة البيت الأول ابلثاين؟ أأو عالقة البيت الثاين ابلأول؟ -6

 عالقة البيت الأول غالبا تكون مقدمة أأو متهيد لذلي يليه -

 الثاين ابلأول قد يكون تعليل)اإذا اكن سبب لفكرة البيت الأول(عالقة البيت  -

 فكرة البيت الأول(اس تكامال للفكرة)اإذا اكن معطوفا عىل الأول(نتيجة)اذا اكن نتيجة ل

 توكيدا)اإذا اكن البيت حيمل نفس فكرة البيت السابق(

 ما قمية هذا اللفظ؟ ما رأأيك يف اس تخدام الشاعر لفظ كذا ؟ -1

هذا اللفظ يؤكد ما قبِل بل ويضيف معىن جديدا اإىل الفكرة فللك لكمة معناها االإجابة : اإن 

 اشرتاكها يف معىن مشرتك                 اخلاص مع 

بداع ؟ -2  وحض ما يف الأبيات من موس يقى وما فهيا من جامل واإ

 احملس نات البديعية( ظاهرة )خارجية: الوزن والقافية( )داخلية : -1أأنواع املوس يقى :

لفاظ وقوة اإحياءها -خفية  ) ترابط الأفاكر وتسلسلها -2                جامل اخليال وروعته(   -جامل الأ

 وطبقها عىل الأبيات

 ما فائدة عطف لكمة عىل لكمة أأو مجةل عىل مجةل ؟ -9

 االإجابة : التنويع وتأأكيد املعىن وبقريرة يف نفس القارئ

لفاظ ؟-10  وحض عاطفة الشاعر وبني أأثرها عىل الأ

اءت مالمئة لها االإجابة : تس يطر عىل الشاعر عاطفة................ وأأثرها عىل الألفاظ أأهنا ج

 معربة عَّنا مث تذكر )الألفاظ املوحية(

 وحض عاطفة الشاعر وبني أأثرها عىل اخليال ؟ -11

........... وأأثرها عىل اخليال أأنه جاء مالمئا لها معربا االإجابة : تس يطر عىل الشاعر عاطفة.....   

 عَّنا مث تذكر )بعض الصور اخليالية(

 يات ؟ وبني مدى ارتباطها ابلعاطفة والتعبري؟وحض فكر الشاعر يف الأب  -12    

االإجابة  فكر الشاعر يف الأبيات هو) رشح الأبيات ( فنجد الفكر مرتبط ابلعاطفة ارتباطا      

في الفكر انفعال) ذكر العاطفة( فهذا ارتباط قوي كام جاءت التعبريات صدى لهذه قوَّي ف

 وحية(العاطفة مبا محلت من اإحياءات ) ذكر الألفاظ امل

 ما العاطفة املس يطرة عىل الشاعر؟ 1س

جعاب، الأىس احلزن ،  خفر واعزتاز .......(ج /العاطفة املس يطرة عىل الشاعر يه ......  ) احلب واإ

 وحض كيف امزتجت العاطفة ابلفكرة؟2س

 ج تس يطر عىل الشاعر عاطفة .............

كره تسلمك لليت تلهيا حيث ......   جفاءت الافاكر ممزتجة  ابلعاطفة ومرتابطة ومرتبه لك ف

 )) رشح بس يط((

لفاظ والصور )او التعبري(؟؟3س  وحض ااثر العاطفة يف اختيار الأ

 ..........ج/ تس يطر عىل الشاعر عاطفة

...........،............،.........،     جفاءت الألفاظ مالمئة للجو النفِس ومعربه وموحية   مثل :

متعلقة ابملوضوع(وجاء اخليال َنبع من اجلو النفِس معربا عن الفكرة    ) نضع الفاظ من النص

 مثل:  ........،...............،.......      )ونضع تشبيه او كنايه او اس تعار او جماز(

 بديع ا وزينه لفظيه؟؟؟اس تخرج حمس نا بديعيا او لفظي أأو لون بديعي أأو 4س

خراج :   ة( أأثره : يربز املعىن ويُوحضهطباق )املوت احليا -1ج/ نقوم ابإ

 جناس  ) احلد حد /الصفاحئ الصحائف( يعطى جْرساً موس يقيا -2  

تْصيع: اتفاق شطري البيت الأول يف احلرف الأخري)......ش مب .... سقم(يعطى جرسا -3

 موس يقيا

معنيان : ال يباع اللميون بعد العْص    * ) اإاثرة اَلهن وجذب توريه * لكمة لها   -4  

 الانتباه(

 حسن تقس ي: ........... بعيد عىل قرب قريبا عىل بُعد          *)يعطى جْرسا موس يقيا(-5

 مراعاة نظري: ....... والس يف والرمح والقرطاس والقمل      *أأثره )تأأكيد املعىن وتقويته(-6

اثرة طواه الردى فأأحضى مزاره  أأالم ملا أأبدى عليك من الأىس * )التن * التفات :   7   بيه واإ

 اَلهن(

آن أأو احلديث الرشيف         *أأثره )تقوية الفكرة والأسلوب( -8  * اقتباس : من القرأ

 اس تخرج صوره بيانيه أأو بيان أأو لون بياين او صوره خياليه أأو خيال أأو صوره جزئيه ؟ 5س

تيان ابملعىن مصحواب ابدلليل عليه   -1 ج* نقوم ابس تخراج :  يف اإجياز وجتس يكنايه : رس جاملها االإ

 تشبيه ، اس تعاره : توضيح الفكرة برمس صورة لها أأو جتس ي املعنوي يف صورة حس ية -2   

 جماز : االإجياز وادلقة يف اختيار العالقة -3   

 اس تخرج أأسلوب اإنشائ؟ 6س

                         ِلتخلص        –)صوره( فعل الأمر واملضارع املتصل بالم الأمر )لِتكن :   أأمر -1ج نبحث عن  : 

 ( أأغراضه) 

                                : )فيه فائدة للمخاطب(: ذاكر دروسك تنجح واالإرشاد النصح*

 صاحِب تقصيا نظريكام :)الأمر اإىل من مساٍو ىل( :َّي الالامتس*  

                                     )الأمر لغري العاقل( : ُجودا فقد أأودى نظريكام عندي* : المتين*

( :  )رب ِ اغفر ىل ولوادلي(ادلعاء*  :) من االإنسان هلل عز وجل 

* صورته( املضارع املس بوق ب)ال( الناهية  )ال هتمل دروسك( )أأغراضه( *التحذير: ) هنيى

 الرجاء * الالامتس* المتين * النصح

 اهلمزة( -هل -كيف -أأين -مىت -ما -: ) مناس تفهام

 ( أأغراضه) 

:  النفي؟*  والاستناكر)أأمر مس تغرب غري مأألوف حدوثه( ... أأأأدل وأأَن جعوز التعجب*

 ال-)حلت أأداة النفي وحص املعىن( هل من خالق غري هللا ؟ ج 

: )بعد يشء مس تحيل المتين: )بعد الاس تفهام املنفى ( س أأمل يأأتمك نذير؟      *التقرير* 

 حدوثه( هل من شفعاء فيشفعوا لنا؟

  اهلمزة( )أأغراضه( *التعظي  َّي أأمري املؤمنني*التنبيه : َّي رجلُ  -هيا -أأي -أأَّي -َّي: )  نداء

 يرجعلو( وغرضه دامئا المتين : لواكن الش باب يُشرتى أأو  -هل: ) متىن

 اس تخرج أأسلواب خربَّي ؟ وبني  غرضه؟ 7س

 غري ما س بق يُسمى )أأسلواب خربَّي ( وغرضه التقرير ومَّنا: -ج
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 َن اَلى نظر الأمعى اإىل أأدىب        وأأمسعت لكاميت من به مصمالفخر  :    أأ  -1

 فاإنك َشس وامللوك كواكب             اإذا طلعت مل يبد مَّنن كوكب املدح : -2

 النصح واالإرشاد : قد يدرك التأأين بعض حاجته    وقد يكون مع املس تعجل الزلل  -3   

نشائيا معىن ؟ وبني   8س   غرضه؟   اس تخرج أأسلواب خربَّي لفظا اإ

اء( مثل : شفاك هللا َّي هو اَلى يكون يف شلكه خربي لكن  معناه طلِب وغرضه )ادلع  -ج

 ُمعني الناس 

نشائ؟؟ 9س  ملاذا اثر الشاعر الأسلوب االإ

 ج* لأنه اقدر الإظهار العاطفة وأأاثره اَلهن ومشاركه القارئ 

 ملاذا اثر الشاعر الأسلوب اخلربي؟ 10س

ظهار عاطفة ج* لأنه  اقدر عىل   الشاعر تقدير الفكرة وتوكيدها وترس يخها يف الأذهان ويفيد التقرير واإ

نشاء ؟؟؟ 11س  ملاذا نوع بني اخلرب واالإ

 ج اإظهار العاطفة * توكيد الفكرة* موس يقى خفيه * اإزاةل امللل

 اس تخرج أأسلوب قْص وبني وس يلته؟ 12س

منا املؤمنون اإخوة(او) نفى + اس تثناء م ا جنح اإال محمد * وال يشء بعد هللا ج نس تخرج:) *اإ

 غريك يعصم(

 رى علهيا اترخينا(  او )*تعريف املبتدأأ واخلرب *أأنت اخلصم واحلمك( أأو)* تقدمي ش به امجلةل ج 

لكن *فقلت معاذ هللا بل أأنت ال ادلهر   *أأعينا تبىك دماًء ال   -ال –بل  -أأو) العطف ب 

 دموعا(

 اس تخرج أأسلوب توكيد 13س

 لقد     -4قد + املايض    -3أأن + ل     -2اإن       -1:ج نبحث عن

 توكيد لفظي  ) هللا اكرب هللا اكرب(       -6* ابهلل *اتهلل *يف ذميت (       قسم ) وهللا -5  

 توكيد معنوي  ) الك أأو لكتا او لك او نفس او عني( -7      

 نون ) ال هتملن معكل(مضارع +   -9حرف جر زائد ) ليس العمل بصعب(           -8

 -أألفاظ داةل عىل التوكيد : )حقا -11مفعول مطلق: )ولكم هللا موىس تلكامي(     -10 

 ال ريب( -الشك

 حدد موضع االإطناب 14س

 مواثقد بيننا و عهو الرتادف  : ............... فمث  - 1ج نبحث عن :  

آدم : نعمتان تفصيل بعد اإجامل: -2         الصحة والفراغ مغبون فهيام ابن أ

 تكرار : مب التعلل ال أأهل وال وطن       وال ندمي وال كأس وال سكن )تكرار  ال( -3   

 وهلم ما يش ُّتون(    -س بحانه –اعرتاض  :  )وجيعلون هلل البنات  -4                   

 فهيا( املالئكة والروحذكر اخلاص بعد العام : ) تزنل  -5                   

 ذكر العام بعد اخلاص: )وما أأوىت موىس وعيىس والنبيون من رهبم(-6                   

 (اإن  الباطل اكن زهوقاالزتييل : )وقل جاء احلق وزهق الباطل  -7                   

 (من غري سوءالاحرتاس: )وأأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء  -8                   

 ه:حدد االإجياز وبني  نوع 15س

 احفظ هللا حيفظك        )لكامت قليةل حتُّتا معاىن كثرية( -1ابلقْص   (اإجياز 1) -ج

 ال رضر و ال رضار  -3)ولمك ىف القصاص حياة(                                 -2     

هبجة        )حتذف بعض اللكامت املفهومة  تُسلبما اكنت الأَّيم  -1( اإجياز ابحلذف 2)    

 مع

ن وأأ  -2 و اإين لأخفى منك أأضعاف  -3 دار وحشة      )   متام املعىن(     ىفأُفردت نت واإ

 )أأحزاين(×   ما أُبدى 

وارشبوا وال ترسفوا × )ولكوا -5)عطاَّيه (        ×نقتســــم   -بقدر احلب–فليت أأَن   -4  

  اإن  هللا ال حيب املرسفني( )أأى طعام حالل(

Ω حسن الزَّيت (  التاكفل الاجامتعي لـ ) أأمحدΩ 
 : ما نوع املقال ؟ وما نوع الأسلوب ؟  1س

 * هذا النص مقال اجامتعي ، وكتب بأأسلوب أأديب . 

 اإىل أأي اجتاه ينمتى هذا النص ؟ وما سامته ] اخلصائص الفنية [ ؟ ) همم همم  : 2س

 -4ابلقدماء .      التأأثر -3اإحياء الرتاث  -2سالمة الأداء .      -1* ينمتي اإىل اجتاه احملافظني . 

 متجيد املايض والتغين به .

 ملذهب الزَّيت دعامتان قام علهيام . ما هام ؟ ) همم همم (  : 3س

 أأو الزَّيت من اجملددين احملافظني . وحض ذكل .         

آاثر الفكر الغريب .       -1  العودة اإىل بالغة القدماء يف التعبري .    -2االإفادة من أ

 الفنية لأسلوب الزَّيت ؟  ] همم همم [  : ما السامت 4س

 مييل اإىل االإطناب واستيفاء الفكرة. -2حضة وسامية.  ِفكره وا -1

براز فكره ، وهل تشبهيات مبتكرة. -3  يعمتد عىل التصوير الإ

 يس تخدم اللفظة ىف ماكهنا املالمئ  فتشع اإحياءات  ودالالت  تربز فكرته وأأحاسيسه. -4

 ملرسل وال ابملسجوع املقيد بقيود السجع أأو التلكفهل أأسلوب خاص وليس اب -5

 عباراته عربية سلمية َنصعة الفصحى  فهيى حمررة  اللفظ  دقيقة الاختيار. -6

املوس يقى الهادئة النابعة من تقطيع امجلل تقطيعا متوازَّي واس تخدام السجع غري املتلكف وكذكل  -7

 االإزدواج.

يقاعامليل اإىل تنس يق املفردات وامجلل  -8 وحسن  والعبارات وتوازهنا مما يضفي نوعًا من جامل االإ

 التأأثري.

 : جلأأ الاكتب اإىل املوس يقا الهادئة . وحض مع المتثيل .  5س

 جلأأ اجلاتب اإىل املوس يقا الهادئة الىت رمسُّتا الفواصل امجليةل غري املفتعةل 

 أأشد الأمم فقرا (  –مثل الازدواج يف قوهل : ) أأحش البالد طبيعة 

 . : جلأأ الاكتب اإىل ربط الأس باب مبسبباهتا . علل  6س

قناع القارئ جلأأ الاكتب اإىل ربط الأس باب مبسبباهتا، مثل  •  وصوال اإىل اإ

 ) كأمنا اختار هللا لكفاح الفقر أأشد البالد طبيعة .... ليْصعه يف أأمنع حصونه ( 

 نه مجيل وغري متلكف جـ :  يمتزي بأأ     : مَب يمتزي السجع والازدواج عند الزَّيت ؟ 7س

 ملاذا اس تخدام الاكتب الأسلوب اخلربي يف النص ؟  : 8س

جـ : لأنه يعرض حقائق واقعة عن رضورة التاكفل للقضاء عىل الفقر ، ولتقرير املعىن وتوضيحه 

قناع .   دلى القارئ بسوق الأدةل لالإ

 : مب ميتاز اخليال عند الزَّيت ؟ 9س

ابلعذوبة وامجلال وقوة العاطفة وادلقة يف وضع الصورة يف املاكن ميتاز اخليال عند الزَّيت   جـ :

جرائر اجلوع[ ، ويظهر يف صوره  -املناسب ، ومييل فيه اإىل الابتاكر مثل قوهل : ]غوائل الفقر 

 أأثر الثقافة ادلينية الواحضة مثل قوهل : )هذا الكتاب احملمك( ، )ادلرك الأسفل (

 يعاجلها الاكتب ؟ وما وسائِل لتأأكيدها؟ ) همم همم ( : ما الفكرة احملورية اليت  10س

 الفكرة احملورية اليت يعاجلها الاكتب يه : عالج االإسالم للفقر .

 وقد حرص الاكتب عىل تأأكيدها بأأكرث من وس يةل لغوية مَّنا :  -

 أأوفر " . -أأكرث  -االإكثار من صيغ التفضيل مثل : " أأرفع  - 1

كثار من أأساليب التوكيد . - 3اظ املرتدافة .االإكثار من امجلل والألف - 2  االإ

آنية والأحاديث النبوية . - 4  الاستشهاد ابلآَّيت القرأ

 اللجوء لالإحصاء اإمعاًَن يف تأأكيد الفكرة . - 5

 امليل اإىل  الازدواج )السجع املتوازن( الناجت من تنس يق املفردات وامجلل والعبارات - 6

 ] همم همم [  : كيف عاجل االإسالم الفقر ؟ 11س 

 عن طريق الزاكة والصدقات والكفارات .  -1

عن طريق اإصالح النفس البرشية وتطهريها من الشح والبخل والطمع واجلشع، ورغب يف  -2

 الزهد والقناعة والتعفف . 

 : علل : جلأأ الاكتب اإىل االإحصاء .  12س

ة اهامتم االإسالم الشديد مبعاجلة َّيت( ؛ زَّيدة يف تأأكيد فكر جلأأ الاكتب اإىل االإحصاء )ذكر عدد الآ 

آي الصالة ال تبلغ الثالثني أأما أأي  آي احلج بضع عرشة وأ آي الصيام يف الكتاب أأربع وأ قضية الفقر ) أ

 الزاكة والصدقات فاإهنا تربو عىل امخلسني(

 : يقال للزَّيت أأسلوب خاص . وحض ذكل .  13س

 سجوع اَلي يلزتم السجع . خىل عن السجع لكية وال ابمل أأسلوبه ليس ابملرسل اَلي يت

متاع يف النص ؟  14س قناع واالإ  : كيف حقق الاكتب االإ

قناع : ابس تخدام الأدةل واالإحصاء والاستشهاد . *   االإ

متاع : ابس تخدام احملس نات والصور اليت أأبرزت الفكرة  .  * االإ

 ظهر يف النص التكوين الفين للمقال . وحض ذكل .  : 15س

اكة يف االإسالم .    * املوضوع : اختيار ش به اجلزيرة وطرق عالج الفقر . * * املقدمة : أأمهية الز 

 اخلامتة : أأثر زوال الفقر عىل العامل . 

Ω    ) براهي أأصالن ( ) دراســـــــة  الكنيسة نورت لـ) اإ
 علل : بداية الاكتب بلكمة )زمان( ، مث تكرارها بعد ذكل . ) همم همم (  س :

-  مان( تويح ابرتباط الاكتب الشديد ابجلذور واملايض اَلي ال يُنىس البداية بلكمة )ز 

 : تشري لكمة )زمان( اإىل مبدأأ من مبادئ القصة القصرية . وحض  2س

- لكمة )زمان( تشري اإىل مبدأأ التكثيف والرتكزي يف القصة القصرية ، حيث اإهنا حتمل مدلوالت

 ايض واحلارض .  كثرية أأغنتنا عن لكامت عديدة توحض الفارق بني امل

مبابة احتفاال برمضان. وحض .   3س أأجزاؤها  -: رمس الاكتب يف الفقرة السابقة صورة لكية لأهايل اإ

 د وهنر النيل(. : )الأهاىل والأوال

 - 2يعودون(  -يلعبون  -حيملون  -حركة نشعر هبا يف : )يغادرون  - 1خطوطها الفنية :   -

الأواين  -احلْص  -الشاطئ  -لون نراه يف : )الَّنر  - 3ون(  يتسامر  -صوت نسمعه يف : )يلعبون 

 ساعة السحور( -

 همم همم (  : ىف النص مك حرىك ركزت عليه عدسة الاكتب وحض ذكل . )4س

-  مبابة و شواطىء النييل  املمتدة و مغادرة ركز فهيا الاكتب  عدس ته الفنية عىل أأهاىل اإ

الأوالد  وساعات السمر و رشب الشاي و مجع احلواجئ  والأواىن ولعب -احلوارى و محل احلْص 

 ساعة السحور مث العودة اإىل البيوت .  

 حتقق ذكل املبدأأ ىف هذه القصة ؟ )همم (  : من سامت القصة القصرية التكثيف . كيف5س

-   ىف مقابل هذا المك احلرىك من مشاهد الفرحة بقدوم شهر الصيام  يأأىت تكثيف مواز لنفس

ن خالل عائةل العم منصور املس يحى حبمك اجلوار ىف البيت أأو جلسة الشاطىء و ما الصور م

حيني ش بااب  و أأطفاال ىف تزيني يصحب هذا لكه من مفردات احلدث  من اإسهام االإخوة املس ي 

احلارة و املشاركة  بقروشهم ىف رشاء أأدوات الزينة و اإرصارمه  عىل االإفطار مع الأذان و تبادل 

الىت يرص علهيا الكعك و البسكويت و الغريبة و تبادل محلها اإىل الفرن القريب  أألواح الصاج 

اح ليعود  لك مَّنم بأألواحه  مث يبدأأ ليظل  الصبية مسلمني و مس يحيني معا ينتظرون  حىت الصب

 تبادل الزَّيرة يوم العيد .  

 ( : ما املشهد اَلي ال يفارق ذاكرة الاكتب وذاكرة أأبناء جيِل ؟ ) همم  6س

- . مبابة  حلظة انتظارمه أأذان املغرب وانطالق مدفع االإفطار عىل شاطئ النيل حتت كوبري اإ

آذان املغرب ؟  7س  : عالَم يدل حرص الكنيسة عىل اإَنرة مصابيحها وقت أ

-  يدل عىل مدى التسامح واملشاركة الوجدانية الرائعة والرتابط امجليل اَلي جيمع بني عنْصي

 الأمة .

 ب زمن قصته ودليِل عىل ذكل . وحض .الاكت: حدد  8س

- . الزمن هو : الصيف حيث فيضان هنر النيل وظهور البلح الأمحر 

 : متزيت القصة مبحدودية الشخصيات والأحداث . وحض ذكل. 9س

 أأو من احملرك الأساّس للأحداث ؟ وما اَلى ظهر ىف هناية القصة ؟

-  فاحملرك الأساّس للأحداث هو الروى و حداث و متزيت القصة مبحدودية الشخصيات و الأ

 تظهر ىف هناية القصة خشصية صديقه .

 : ما الفكرة الىت اختذ الاكتب مَّنا بؤرة رؤيته مع التوضيح ؟ 10س

-  اختذ الاكتب بؤرة  رؤيته من فكرة وحدة الشعب املْصى اَلى ال يعرف  التفرقة  بني

 النيل  اخلادل . هنر  مسمل أأو مس يحى  حيث يعيش امجليع  عىل ضفاف

 (. )همم 141: ما اَلى ركز عليه الاكتب ىف سطور قصته ؟)كتاب الوزارة صــــ 11س

-  هكذا ركز الاكتب سطور قصته الىت مجع  من خاللها فكره املشرتك  االإنساىن بني الأدَّين

رو بن يد معالساموية الىت رضب فهيا املْصيون بسهم  وافر منذ جمىء الفتح االإسالىم مْص عىل 

 العاص ىف عهد اخلليفة الفاروق معر بن اخلطاب 

: كيف عاشت مْص عرب اترخيها ؟ وما اَلكرى الىت حتيهيا مْص حبياهتا وعالقات أأبناهئا 12س

 (. ) همم ( 141املسلمني والأقباط؟)كتاب الوزارة صــــ 

- را ذكرى " العهدة حتىي مرا عاشت مْص نس يجا متداخال بني مسلمهيا و مس يحيهيا و اكهنا

يليا .   العمرية  " الىت منحها معر بن اخلطاب لأهل اإ

 : فَي دقق الاكتب الوصف وقت انطالق مدفع االإفطار؟ )كتاب الوزارة ( 13س

 -   فطار و ما يصدر نطالق  حلظة انطالق مدفع االإ وصف النور احملمر  ىف النوافذ  حلظة االإ

 ر خمبأأه وادلخان  يرسح كثيفا.  دفع يغادعنه من دخان أأبيض  كثيف وامل

: ال ينِس الاكتب  أأن يقارن بني الأجيال . وحض ذكل ، وبني اإالَم تنُّتيى هذه املقارنة. 14س

 (. ) همم ( 142)كتاب الوزارة صــــ 

-   و ال ينِس الاكتب  أأن يقارن بني الأجيال من خالل خشصه و صديقه اإدوار اخلراط 

عارف بعباداته و شعائره  : اصالن علي  بشهر رمضان  والصوم وس دينه  و الكهام  خبري بطق

والأذان و االإفطار  و اخلراط  علي بأأسامء الكنائس  و مواقعها و هام يتبادالن  املعرفة  بني سؤال 

و جواب  بقدر تبادهلام الُّتاىن  ىف املناس بات  للك الأشقاء  ىف الوطن  و املواطنة و تنُّتيى املقارنة 

هده  القاهرة  و اجلزية  من زحام  العمران و ارتفاع املباىن الىت  يعاىن مَّنا اجليل  اجلديد اإىل ما تش 

أنوارها الرقيقة بعد أأن اكنت زمنا  مصدر  ذا املباىن  الشاخمة حتجب  رؤية كنيسة العذراء  بأ فاإ

 للسعادة و التالىق  بني الأجيال 

ات ، والتعبري فهيا ؟)كتاب الوزارة صــــ زي الشخصي: ما مفهوم القصة القصرية ؟ ومَب تمت15س

 (.  ) همم ( 142

-  حاكم البناء  تكون الشخصيات فيه حمدودة  -كام عرفنا  -القصة القصرية معل فىن يتميز ابإ

 التعبري  غاية ىف االإجياز  و لك عبارة لها داللُّتا .

عليه تكل القصة ؟)كتاب : ما العنوان اَلى اختاره الاكتب لقصته ؟ وما اَلى حتمِل وتؤكد 16س

 (.  ) همم ( 142الوزارة صــــ 

-   فهذه القصة  بعنوان من لكمتني " الكنيسة نورت " حتمل  رساةل القاص ىف اإجياز و توكيد

وجدانية  ىف الاحتفال برمضان مث تتواىل  و اإمياء ابلغ اتركة انطباعا دلى املتلقى  عن املشاركة  ال

ة  الشخصية املْصية  و العادات و التقاليد الىت جتمع بني املْصيني ادلالالت  املعربة عن طبيع

عتبارات   مجيعا دون النظر  اإىل أأية اإ

: وحض بعض الصور الىت أأسهمت بدورها  ىف اإبراز فكرة القاص . )كتاب الوزارة صــــ 17س

142.) 

- ا  و ِه الصور الىت أأسهمت بدورها  ىف اإبراز فكرة القاص  " اكن الَّنر مكشوف و من

توىح  ابلفراغ املمتد قبل الزحام و قبل التعدى  عىل الَّنر " يكون الَّنر طاحفا " و توىح مبومس  

البلح الأمحر طالع "  توىح  ابدلخول ىف الصيف " عيوننا معلقة " توىح ابلرتقب "  –الفيضان 

وبة " توىح ابالإهامتم صور التثاقا بذاكرىت توىح مبدى اتثري اَلكرَّيت ىف نفسه " عيوننا مصأأكرث ال

 و الرتكزي .

Ω    غربة وحنني  لــ ) أأمحد شويق (  حــفـــظΩ 
 ماذا يعين ابملعارضة الشعرية ؟ وملاذا تفوق شويق يف مطلع القصيدة عىل البحرتي ؟  : 1س

آخر يف الوزن والقافية مع  * املعارضة الشعرية : يه أأن يأأيت الشاعر بقصيدة تش به قصيدة شاعر أ

 املعىن ؛ الإظهار الرباعة . اختالف 

 * تفوق شويق يف مطلع قصيدته : 

 مزج بني اَلاتية والتجربة العامة .  -2  لأنه بدأأها ابحلمكة .    -1

 نبل الهدف أأما البحرتي فقد توقف يف مطلع س ينيته عند اس تجداء الكرماء .  -3

 يدل ؟ )همم( : متثل القصيدة غرضا من أأغراض الشعر . مفا هذا الغرض ؟ وعالم 2س

 " احلنني اإىل الوطن " ، وهذا يدل عىل صدق الوطنية دلى شويق .  * الغرض :

 * جتربة ذاتية حتولت اإىل عامة .  : ما نوع التجربة ؟ 3س

 ] همم [ .  ( بروح الانامتء والوطنية . وحض ذكل4 - 1تفيض هذه الأبيات )  : 4س

بيات بروح الانامتء والوطنية ؛  جـ :  الأَّيم ينِس الأحداث  حيث يذكر شويق أأن تعاقبتفيض الأ

 املاضية ، وَلا يرجو من رفيقيه أأن يذكرا هل أأَّيم الصبا اليت سعد هبا يف مْص 

 وأأن يصفا هل فرتة الش باب اليت مرت رسيعة كطيف النس ي وكأهنا حلظة نوم قصرية 

 بب نفيه مَّنا أأو َلة خاطفة اختلسها من الزمن ، وهو يؤكد ملْص أأن قلبه مل ينسها بس 

 ) همم همم (   .الأبيات السابقة يتضح تأأثر شويق ابلرتاث . وحض ذكل يف : 5س

  ."  اذكرا ، صفا " )أأ( خطابه لصاحبيه املتخيلني جماراة للسابقني يف قوهل

أثر شعراء املدرسة  " مالوة -الصبا  " )ب( اس تعامل بعض الألفاظ الرتاثية مثل وهذا يدل عىل تأ

 . جلديدة ابلأدب القدمي والبيئة القدميةالالكس يكية ا

با مع "اذكرا" : ملَ فضل شويق اس تخدام 6س ِ  ؟ الش باب مع و"صفا" ، الص 

با مع اَلكر جـ : فضل شويق اس تخدام ِ نسان تعرضاً للنس يان ،  الص  ؛ لأهنا أأكرث مراحل معر االإ

 ذه اإىل من يذكره هبا . وهو حيتاج يف حمنته ه

نسان وهو حيتاج اإىل من  الش باب مع الوصف أأما اس تخدام ؛ لأهنا فرتة رائعة ال تنىس يف حياة االإ

   . ذكرَّيهتا امجليةل يفصل ويصف هل

 ) اختالف الَّنار والليل ( أأم ) انقضاء الَّنار والليل ( أأهيام أأمجل ؟ وملاذا ؟  : 7س

 جـ : التعبري الأول أأمجل ؛ دلاللته عىل تعاقب الأَّيم وتتابعها . 

م الشاعر الَّنار عيل الليل يف : )اختالف الَّنار والليل ينِس( ؟ملاذا  : 8س  قده

نسان  جـ : قدم الَّنار عيل الليل ، ملا يف الَّنار من حياة وجد ومعل ومشاغل كثرية وسعي ينِس االإ

الكثري من اهلموم اليت تعذبه لبعده عن الوطن ، بيامن الليل هو وقت الهدوء والسكون وجتمع 

 الأحزان .

 ملاذا خص الشاعر السفينة ابحلديث ؟  أأو  . علل  .ابلسفن ظهر الأبيات تعلق الشاعر: ت  9س

 . لأن تكل السفن يه وس يلته للعودة اإىل الوطن مرة أأخرى جـ : 

   . شويق . وحض تقليدية : احلديث عن الباخرة دليل عىل 10س

 . الناقة القدمي عن الشاعر العريبوس يةل العودة مثلام حتدث  الباخرة لأنه حتدث عن جـ : 

 أأو ما القضية اليت يثريها الشاعر : ما اَلي يستنكره الشاعر يف البيت التاسع ؟ 11س

قامة مبْص بيامن جنود  ابحته لغريه فهو ممنوع من االإ جـ : يستنكر الشاعر حترمي وطنه عليه واإ

 الاحتالل والغرابء يمتتعون خبرياهتا .

  .بني مع التوضيح .همم  .تناقض البيت احلادي عرش فيهأأن اخليال يف : يرى بعض النقاد  12س

مرة أأخرى ، وميكن الرد عىل  ورشاعية مرة خبارية جـ : التناقض يف أأن الشاعر جعل السفينة 

أنه ال مانع أأن يكون للسفينة البخارية رشاع أأيضا يس تخدم حني يتعطل حمرك  ذكل التناقض بأ

  العاطفي ال لعرض احلقائق العلمية أأسلوب أأديب للتعبريالسفينة ، كام أأن هذا 

 . لبعض النقاد رأأي يف البيت الثالث عرش . وحضه واذكر رأأيك . ) همم (  :  13س

أأو يرى بعض النقاد أأن شوقيا قد ابلغ يف حبه للوطن يف البيت الثالث عرش .. َنقش ذكل مبينًا - 

  . وهجة نظرك

نه حني يكون االإنسان يف جنة اخلْل  فاسد  البيت الأول جـ : يرى بعض النقاد بأأن معىن ؛ لأ

ليه ، أأو لأن ذكل خمالف لْلين اَلي  تكون ادلنيا قد انُّتت ، فال يكون هناك وطن يش تاق اإ

  . جيعل جنة اخلْل أأفضل ماكن

 لأهنا يف حب الوطن اَلي يش به كثرًيا ابجلنة ؛ مبالغة مقبوةل وميكن الرد عىل ذكل النقد بأأهنا -

اليت يه حرف امتناع اجلواب  ن خيال شاعر ، وقد خففها الشاعر ابس تعامل )لو(واملبالغة َنبعة م

 . المتناع الرشط

   .  " يبدو يف الأبيات مدي تعلق الشاعر بوطنه " . وحض ذكل : 14س
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اإن حِب لوطين يفوق لك حب ، فال يشغلين عنه يشء ، ولو اكن اخللود يف اجلنة فنفِس  جـ : 

، فقلِب مييل حنو مْص ، فهو مملوء بشوق لها ولرؤية ضواحهيا يف يح  ين شوقاً حنو الوطنتغالب

 عني َشس ، وهللا يعمل أأن صورة الوطن مل تبعد عن خيايل ومل يفرت قلِب حبهبا يف أأي حلظة 

  .: "بناء هذه القصيدة يقوم عىل أأسس املدرسة الالكس يكية اجلديدة" . وحض 15س

 تعدد الأفاكر يف القصيدة الواحدة   -2               قافية .  وحدة الوزن وال -1

 -4 . الناقة كام اكن يتحدث الشاعر العريب عن السفينة حتدث عن وس يةل انتقاهل ، ويه -3

 . سال( –صفا  -خماطبة الصاحب أأو الصاحبني كام يف )اذكرا 

لفاظ الرتاثية مثل )مالوة -5   . الصبا( – اس تعامل بعض الأ

 . ليت تتخلل القصيدة ، كام يف البيت : الأول واخلامس والتاسع والعارشا احلمك االإكثار من -6

 : يف ضوء قراءتك للقصيدة ، وحض اإىل أأي مًدى يعد شويق رائًدا من رواد الالكس يكية  16س

يف احملافظة  جـ : بال شك هو رائد من روادها ، فقد جاء شويق بعد البارودي فسار عىل طريقته

لفاظ الأصيةل ، وزاد عليه يف كثري من الأغراضعىل الوزن والقافية وا الاجامتعية  لصور القدمية والأ

نه من رواد  املرسيح الشعري العريب ، كام ابتدع الفن والتارخيية ؛ ولهذا اس تحق أأن يقال عنه اإ

 . الالكس يكية اجلديدة

  وأأهيا أأمجل يف رأأيك ؟ وملاذا ؟ ما مصادر املوس يقى يف هذه الأبيات ؟ :  17س

 يف الوزن والقافية والتْصيع واجلناس وحسن التقس ي املوس يقا يف الأبيات : ظاهرة :  جـ

لفاظ وحسن تنس يقها وروعة الصور وترابط الأفاكر . واملوس يقى  وداخلية خفية َنبعة من انتقاء الأ

 .مؤثرة يف النفس وغري متلكفة -دامئًا  -لأهنا  ادلاخلية أأمجل ؛

 ء يف بعض جوانب القصيدة . وحض ذكل . أأو ما مالمح القدمي ؟: لقد اتبع شويق القدما 18س

التأأثر ابخليال  -3  . احلرص عىل اللفظ العريب الأصيل -2      . الزتام الوزن ووحدة القافية -1 

  . معارضة الشعراء القداىم -4القدمي  

املوضوع  م : اش متل النص عىل بعض مظاهر التجديد واحلداثة . اكتب أأربعة مَّنا . )هم 19س

اختيار  -3عدم التلكف يف اس تخدام احملس نات البديعية .  -2 . جديد فهو من الشعر الوطين

 الاجتاه اإىل الوحدة العضوية .  -4. عنوان للنص تدور حوهل الأفاكر

 يف النص . : اذكر مالمح خشصية شويق  20س

  . عربيةوطين صادق الوطنية وعريب مسمل خملص لأمته االإسالمية وال - 1    

  . واسع الثقافة معيق الأفاكر خبري ابملذاهب الس ياس ية - 2    

 . شاعر موهوب عبقري ينافس أأعظم شعراء العرب يف أأزِه العصور - 3    

 : ما اخلصائص الفنية لأسلوب شويق ؟  21س

لفاظ وبعدها عن الغرابة والتنافر - 1       .، ومعق معانيه فصاحة الأ

حاكم صياغُّتا كأهنا س بائك اَلهبجزاةل العب - 2       . ارات واإ

  . روعة التصوير واالإكثار من الصور اليت ختدم املعاين - 3    

  . الاس تعانة ابحملس نات البديعية غري املتلكفة غالباً  - 4    

 .وترابطها وحتليلها وتعميقها وضوح الأفاكر - 5    

 قصيدة ، مبينًا مدى جودهتا : طبق ما درس ته من عنارص التجربة عىل هذه ال  22س

: )الفكر ، والوجدان ، والصورة التعبريية( ، وقد اكمتلت يف هذا النص  عنارص التجربة جـ :

السفينة ، ويه  واكنت جيدًة . فالأفاكر تتناول ذكرَّيت الش باب واحلنني اإىل الوطن ومناجاة

طن ، كام أأن حديثه اإىل مرتابطة وفهيا حتليل ومعق ، ويربطها خيط واحد هو حنينه اإىل الو 

السفينة متصل بذكل لأهنا أأمِل يف العودة اإىل مْص . والعاطفة ممزتجة ابلأفاكر ، وترتاوح بني حبه 

صورة التعبريية فهيي ملْص وخسطه عىل الاس تعامر ، جفاءت أألفاظه وصوره مالمئًة كذكل . أأما ال

لتْصيع واجلناس . واخلفية من انتقاء رائعة ؛ حيث اكمتلت املوس يقى الظاهرة من الوزن والقافية وا

 الألفاظ وحسن ترتيهبا وجامل الصور .

 )همم (  " . ارشح ذكل يف ضوء دراس تك . ليست املعارضة تقليًدا ولكَّنا مباراة : " 23س

ثبات جدارتهجـ : برع شويق يف حمأاكة القدما وقدرته  ء وتفوق علهيم ؛ اإذ دخل معهم يف مبارَّيت الإ

هبذه القصيدة ، كام عارض ابن زيدون يف قصيدة أأخرى ،  س ينية البحرتي ؛ فعارض وتفوقه

أأو  وعارض البوصريي يف هنج الربدة ، وظهر تفوقه علهيم مجيعاً ؛ فليست معارضة السابقني ضعفاً 

 فسة . بل مباراة ومنا َنقصاً  تقليداً 

 : للنقاد رأأى ىف اس تخدام شوىق للكمة عصفت . وحض 24س

تويح ابلعنف و الرسعة، و هذا ال يتناسب مع  ]الصبا اللعوب  ]عصفت [يرى البعض أأن لكمة 

 [ اليت تويح ابلهدوء و الرقة و الأفضل مَّنا ]مرت[.

Ω    املساء لـــ ) خليل مطران (     دراســــــةΩ 
 : ما نوع التجربة ؟وما غرض النص ؟  وما العاطفة املس يطرة عىل الشاعر ؟  1س

 الوصف .   * العاطفة : الأىس واحلزن واليأأس  الغرض :* التجربة : ذاتية . * 

 : ما املقصود ابلغربة ؟ وما دوافعها ؟ وما نتاجئها ؟ 2س

 اَلهاب اإيل االإسكندرية عيل أأمل الشفاء من املرض واكن هذا اس تجابة لرأأي الأحصاب  ولكن -

احلب أأو يطفئ نريان  الهواء امجليل اإذا ساعد عيل شفاء أأمراض اجلسم فلن يس تطيع أأن خيفف أ الم

 الشوق للحبيبة . 

 : يكشف البيت الأول عن جفوة بني توقعات الشاعر وواقعه .. كيف ذكل ؟ 3س

دة الشاعر اكن يتوقع الشفاء يف االإسكندرية، ولكن الواقع اكن غري ذكل فقد اس متر املرض وش -

 الشوق واللوعة ، جفمع بذكل بني مرض اجلسم وشدة أ الم احلب .

 قدم الشاعر الصبابة عىل الكآبة ؟: مل  4س

لأن الصبابة اليت يه شدة الشوق يه اليت تؤدي اإىل الكآبة  قدم الشاعر الصبابة عىل الكآبة ؛ -

 واليت يه احلزن والأمل. أأي أأن الكآبة نتيجة للصبابة )شدة الشوق( .

 ( من ترابط فكرى وشعوري.4-1وحض ما يف الأبيات ) :  5س

قامته يف الرتابط الفكري واحض*   يف الانتقال من فكرة اإىل أأخرى حيث أأكد يف البيت الأول اإ

لغربة طلًبا للشفاء املزعوم )املنتظر(. ويف الثاين يشكك يف الشفاء؛ لأن طيب الهواء قد يشفي ا

اجلسم لكنه يشعل نريان احلب ، ويف الثالث يؤكد أأن هذا الطواف يف البالد عبث وزَّيدة يف 

بياتاملرض . ويف الرابع اك مرتابطة  نت النتيجة َلكل وِه التفرد ابلصبابة والكآبة والعناء.وهذه الأ

لفاظ  يف الفكر والشعور ، فلك بيت ينقكل اإىل ما بعده، والعاطفة احلزينة تظهر يف اختيار الأ

  متفرد( -عنائ  -منفاي  -عةل  -عبث  -النريان  -ادلاةل عىل احلزن مثل )غربة 

 ر البحر ليبثه شكواه ؟: ملَ اختار الشاع  6س

ين يتجهون اإىل الطبيعة، وقد اختار البحر لأنه ليبثه شكواه؛ لأن هذا من طبع الرومانس يني اَل

 مشابه هل يف اضطرابه ومعاَنته، كام أأن البحر واسع قد يتحمل شدة معاَنة الشاعر.  

  ذكل.: التشخيص هو اإضفاء صفة احلياة عيل امجلاد.بني اإيل أأي مدى جنح مطران يف7س

لهيا وجير  - ي معها احلوار، ويبهثا شكواه لقد صور مطران عنارص الطبيعة كأهنا أأشخاص يتحدث اإ

حياء ابلتجاوب بني البحر وبني الشاعر . وقد جنح يف ذكل كقوهل :    ، ويف ذكل تشخيص واإ

ليه أأحزانه، في  ليه ويشكو اإ نساَن يلجأأ اإ جيبه )شاك اإىل البحر( ، )جييبين( .. فقد صور البحر اإ

 متاما ، كأنه خشص يشعر البحر مبا يتناسب مع احلاةل النفس ية للشاعر من اضطراب وقلق مثِل

حساس الشاعر ويشاركه اضطرابه  . ابإ

 : ما اَلي يمتناه الشاعر يف البيت السادس ؟ وملاذا ؟  8س

 يمتىن أأن ميتكل قلبا صلبا قاس يا اكلصخرة، حىت ال يشعر بأ الم احلب والشوق .  -

بيات ) :  9س  ( لوحة فنية أأو صورة لكية . وحض ذكل . 7- 5رمس الشاعر يف الأ

 الصورة اللكية تمتثل يف :  -

  خفاق ( –هوجاء  –جييبين  –نسمعه يف : )شاك  )الصوت(

 نراه يف  : )زرقة البحر وسواد الصخر واالإمساء( )اللون(

  موج(. -اثو  –يفُّتا  –ينتاهبا  -الهوجاء  -حنسها يف :  )اضطراب  )احلركة(

 يف الأبيات ذكر الشاعر نوعني من ادلموع ، ما الفرق بيَّنام ؟ : 10س

 خيالية، والثانية حقيقية. ودموع الشاعر. والفرق بيَّنام ادلموع الأوىل  -دموع الكون  -

 : بني  رأأيك يف اس تخدام " نزعاً " مع " الَّنار " ، و "رصعة" مع "الشمس"  11س

نسان  " ؛ ع " الَّناراس تخدام " نزعاً " م - الن الزنع فيه قوة خفية ال يشعر هبا من حييط ابالإ

 احملتْض مثل الَّنار اَلي خيتفي دون أأن حنس به .   

"  ؛ لأهنا تدل عىل القوة الواحضة اليت ترى ابلعني يف القتل  واس تخدام " رصعة " مع " الشمس -

 وكذكل الشمس حلظة غروهبا تكون واحضة مرئية للعني .   

 اعر الطبيعة من خالل نفسه. وحض ذكل.: رأأى الش 12س

اجمتعت عىل الشاعر أ المه النفس ية والعاطفية ، وأ المه اجلسمية ، فأأشاع ذكل يف نفسه احلزن  -

آها من خالل نفسه .  منا رأ  ، فمل ير يف الطبيعة جاملها ، واإ

آة اليت نظر فهيا لشاعر؟ وماذا رأأى؟13س  : ما املرأ

آة اليت نظر -  الشاعر منظر الغروب اَلي رأأى فيه هنايته كام رأأى هناية الَّنار.فهيا  املرأ

 ارشح  -( يرى الطبيعة من خالل وجدانه19-13: الشاعر يف الأبيات ) 14س

 الشاعر كئيب متشامئ حيس بقرب هنايته وذكل لشدة مرضه ولوعة الشوق والفراق .  -

بيات عن قلب الشاعر اجملروح احلزين اَل طر عليه اخلوف مرة والأمل مرة ي يس يَلا تكشف الأ

أأخرى ، واَلي هتز خواطره اجلراح وال الم فتعرب عَّنا ادلموع املَّنمرة . ومن خالل هذه النظرة 

والشعاع املنعكس عىل دموعه غاراب واَلرا سوداء  احلزينة يرى الَّنار مودعا ، والسحاب داميا ،

اها الأخري ؛ لأهنا انعاكس لأحاسيس ىل مثو فقد ظهرت الطبيعة مريضة وعليةل تتحرك اإ  قامتة ،

 .  شاعر مريض يوشك أأن يودع ادلنيا أأو هكذا يرى نفسه

 : التيار الوجداين يبدو واحضاً يف قصيدة " املساء " . وحض ذكل . 15س

يبدو يف القصيدة التيار الوجداين واحضاً حيث يصور أأحاسيس الشاعر وعواطفه يف ذاتية  -

 اخلاص عىل الطبيعة مبظاهرها اخملتلفة.   شعوره واحضة فالشاعر خيلع 

نشائية معاً للتعبري عن أأفاكره . : علل 16س  اس تخدام الشاعر الأساليب اخلربية واالإ

نشائية؛ لتقرير ما يعرب عنه وثباته ، واس تخدم  الأساليب اخلربية - ؛ ليكسب أأسلوبه  الأساليب االإ

 ركه مشاعره وأأحاسيسه .جتدداً وتشويقاً ، ومجع بيَّنام ليجعلنا نشا

 خليل مطران.     : متثيل القصيدة بعض خصائص الزنعة الرومانس ية عند17س

حساسه العاطفي ، كام أأبرز  لأنه أأبرز هذه الزنعة يف تصويره حلب الطبيعة والارتباط هبا ، وحبه واإ

 اما ينُّتيي اإىل ذكر املوت .يف القصيدة تشاؤما ع

 رمغ حمافظته عىل يشء من القدمي ؟ : كيف جدد مطران يف القصيدة  18س

 وضع عنواَن للقصيدة يعرب عن مضموهنا . -1

ذات موقف شعوري واحد ،  أأصبحت القصيدة عنده الك متاكمال ذات وحدة عضوية ، -2

 وموضوع واحد وأأفاكر ومشاعر مرتابطة .

 الامزتاج ابلطبيعة والتعبري من خاللها .  -3

أأخذ  - 5اس تخدام اللغة احلية الرقيقة البعيدة عن الغرابة .      -القصيدة جتربة شعورية ذاتية  - 4

   من القدمي احملافظة عىل الوزن والقافية .

 من سامت الرومانس ية كام تالحظها يف الأبيات السابقة .  : اس تخلص مستني 19س

 الوحدة العضوية ممتثةل يف وحدة املوضوع واجلو النفِس     - 1

 العاطفة احلادة .  -4الشعور ابلغربة .         - 3ربة اَلاتية .   التعبري عن التج  - 2

 مطران( ؟ -س يني: ما مظاهر تطور غرض الوصف يف العْص احلديث )دلى الرومان  20س

الوصف اَلي تطور يف العْص احلديث فصار تعبريا عام يف النفس من مشاعر مع امزتاج  -

نه ميزج بيَّنام فيجعلها حتس ابلطبيعة وتشخيص لها.فالشاعر ال يفصل بني  نفسه وبني الطبيعة بل اإ

 تشعر مبا يشعر به وتشاركه أ المه وأأحزانه . 

بيا 21س  ت ؟ : ما نوعا املوس يقى يف الأ

يف وحدة الوزن والقافية وحسن التقس ي ، واختار قافيته اهلمزة املكسورة اليت  ظاهرة : -1

 تناسب حزنه وانكسار نفسه.

لفاظ وحسن تنس يقها وترابط الأفاكر وجامل التصوير.َنبعة من  خفية : -2  انتقاء الأ

 : هل حتققت يف القصيدة الوحدة العضوية ؟ 22س

 :  لقد حتققت يف القصيدة لك مقومات الوحدة العضوية من

 وحدة املوضوع : وهو وصف الطبيعة يف املساء من خالل وجدان حزين . -1

 -3خي عىل جو القصيدة من بدايُّتا اإىل هنايُّتا .طر احلزن و وحدة اجلو النفِس : حيث س ي -2

ترتيب الأفاكر وترابطها وانسجاهما: فقد جاءت مرتبة ومرتابطة حبيث ال نس تطيع تقدمي بيت عىل 

 بيت أأو نؤخر بيتاً أأو حنذف بيتاً .

علل : يعد مطران رائد الزنعة الرومانس ية يف الشعر احلديث، وصاحب التيار الوجداين  : 23س 

 .فيه 

يعد مطران رائد الزنعة الرومانس ية يف الشعر احلديث، وصاحب التيار الوجداين فيه؛ فهو أأس بق 

يظهر فهيا  املعارصين اإىل هذا املذهب لنشأأته يف طبيعة لبنان امجليةل، وتأأثره ابلثقافة الفرنس ية اليت

طبيعة وبث فهيا الطابع الرومانِس ، وقصيدته )املساء( منوذج لهذا الاجتاه؛ فقد مزج نفسه ابل 

احلياة واحلرية اإمياَن بوحدة الوجود، وانعكس ذكل عىل نظرته للطبيعة ، جفعلها حزينة تشاركه حزنه 

آة صورة ملساء معر   ه . وتصور هل هنايته مع قدوم املساء، فكأنه يرى يف املرأ

 : ماذا يرى النقاد ىف )أأحشائ( يف البيت التاسع؟ 24س

 وجملوبة للقافيةلأن اهلموم ال تكون اإال يف النفسيرون أأن اس تخداهما غري دقيق 

آِت( ىف البيت  25س  ملاذا؟ 12: يعيب النقاد عىل الشاعر اس تخدام لكمة )مأ

 ويرون أأن لكمة )جنائز( أأفضل مَّنا ؛ لأهنا تفيد احلزن فقط . لأهنا تس تخدم للفرح و احلزن معاً ، 

 ؟14: ما رأأى النقاد ىف لكمة ]اإزائ[ىف البيت  26س

 مة متلكفة لتمكةل القافية، لأهنا ال تضيف جديًدا بعد قوهل )جتاه نواظرى(.لك

 ؟15: ما رأأى النقاد ىف لكمة ]املرتائ[ ىف البيت  27س

فة لتمكةل القا   فية، لأن الشعاع ظاهر ابلفعل، وال حيتاج لأن يوصف ابملرتائلكمة متلك 

 ؟16 : ما رأأيك ىف امجلع بني ]نضار ـ عقيق[ ىف البيت 28س

 خيالف اجلو النفِس احلزين ؛ لأن " اَلهب، والعقيق" يوحيان ابلسعادة 

Ω    راثء يم لــ ) عباس محمود العقاد (   حـــفـــظΩ 
 غرض النص ؟  وما العاطفة املس يطرة عىل الشاعر ؟ : ما نوع التجربة ؟ وما  1س

 والأىس لرحيل )يم( * التجربة : ذاتية خشصية  الغرض : الراثء . * العاطفة : احلزن 

 : فَي خيتلف راثء العقاد عن الراثء قدمياً ؟ 2س

راثء العقاد يمتزي ابلقصد والاعتدال يف اإظهار احلزن وفيه تركزي واحض حول الصفات العقلية  جـ :

 للمرثية ، بيامن الراثء قدمياً يلجأأ اإىل الُّتويل واملبالغة .

  الشعر وخباصة شعر الراثء ؟: ملاذا متثل القصيدة منوذجاً للتجديد يف 3س

 ـ لأن الشاعر قسمها اإىل مقطوعات . 1

 م يف لك مقطوعة قافية واحدة ، ومل يلزتم عدد التفعيالت يف لك بيت .ـ الزت  2

 : يقال أأن الشاعر خالف مبادئ مدرسة ادليوان عىل الرمغ من أأنه من أأقطاهبا.علل . 4س

بات وهو اَلي اكنت ترفضه مدرسة ادليوان  جـ : ابلفعل حيث عاد الشاعر اإىل شعر املناس  

أأن الشعر تعبري عن احلياة كام حيسها الشاعر من خالل وجدانه مففهوم الشعر عند جامعة ادليوان 

 وليس منه شعر املناس بات واجملامالت .

 : تبدأأ القصيدة بسؤال معروف اجلواب لكن الشاعر يلقيه علل . 5س

صورة حديث عن الأديبة يم اليت رحلت وأأخلفت ما يلقيه ليتوىل بنفسه االإجابة عنه يف 

اعتاده رواد ندوهتا من البيان الرائع تلقيه معتلية عرش بياهنا اَلي ملكت َنصيته فاس تجاب لها ، 

 وراح يزهو هبا ويتساىم . 

 ملاذا خص الشاعر النخبة ابلسؤال عن يم ؟  . : 6س

ة املفوهة صاحبة املقام الرفيع يف الأدب  عذبة جـ : لأهنم أأكرث الناس علامً بقمية يم فهيي الأديب

 احلديث ومجيةل امجليالت 

 : مجعت يم بني صفات امجلال احلِس واملعنوي . وحض . 7س

 جـ : من صفات امجلال احلِس : 

 ديث وجامل الصوت وصفاء اجلبني ووضاءة الوجه .حالوة وعذوبة احل

 ومن صفات امجلال املعنوي :  -

 ليت حيهبا امجليع والرأأي الصائب واَلاكء احلاد .الأخالق امحليدة ا

 : يف هناية املقطع الثالث صدمة وعودة مفاجئة اإيل الواقع وحض ذكل . 8س

 بعد أأن انُّتيي من عظمة صفات يم عاد جفأأة اإيل الواقع واقع املوت والفناء واَلي قِض عيل لك

عيل حنو ال ياكد يصدق بسبب هذه الصفات احلِس مَّنا واملعنوي وقد واراها مجيعها الرتاب 

فداحة اخلسارة فاإذا به يتسائل تساؤل املصدوم املتشكك وهو سؤال بغري أأداة دل عليه ما 

لقائه وما حتمِل من اس تفظاع اخلسارة وجسامة النقد : لك هذا يف الرتاب ؟نتصوره م  ن طريقة اإ

ال 9س  م أأفِض ؟: ) لك هذا يف الرتاب ؟ ( ماذا حيمل هذا السؤال يف طياته ؟ واإ

 ما يش به التعجب وعدم التصديق بل ما يش به  -اإيل جانب الشعور بفداحة اخلطب  -حيمل

الأمل . مما أأفِض اإيل صيحة محلها اجلزء املكمتل للسؤال السابق  الاحتجاج والغضب اإيل كثري من

ذا اكن السؤال هو : لك هذا يف الرتاب ؟ فقد محل اجلزء املمكل صيحة يه من قبيل االإ  جابة واإ

آه من هذا الرتاب  . تقول : أ

آه محلت العديد من املعاين وحضها . ] همم [  10س  : لكمة أ

 التسلي مبا وقع  ويويح أأيضا بتحدي املوت ورفضهتفيد الشاكية والتوجع والأمل و 

 : الشاعر ال تفارقه روح التحدي وهو خياطب الرتاب ارشح ذكل . 11س

 غيبه يف جوفه ، وأأن من العبث أأن يأأمل أأحد يف ذكل  يدرك الشاعر أأن الرتاب لن يرد ما

فال ينفع االإنسان يف  ومع هذا ال تفارقه روح التحدي يف خطابه لهذا الرتاب اَلي ال يغين شيئا

ن اس تطاع  حتقيق أأمنياه وال يْضه ، فهو جمرد تراب  وَلكل يعجب منه ويتوعده ويتحداه  بأأنه واإ

بداعاهتا  اليت ال سلطان هل أأن يوارى جسد يم  ، لكنه غري قادر  آثرها وفضلها واإ عىل جحب مأ

 عللهيا لأن جمدها وفضلها  فوق سلطانه وأأكرب من قدرته

  .  دالالت ومعاين متعددة . وحض  "َوي " اس تخدام امس الفعلمحل  : 12 س

-  متعددة ومتداخةل من التعجب والزجر والُّتديد أأيضاً ، ولكها معان  معاينابلفعل فقد محل

وهجة اإىل هذا الرتاب اَلي يرى لنفسه القدرة عىل مواصةل انُّتاب النفوس والأعامر )ويك .. ما م

ليه( ، و ال هو مما يس تطيع أأن يغي به أأو أأنت براد ما دليك؟( َنس ياً  أأن جمد يم )غري موكول اإ

 حيجبه . 

 : هل حتققت يف القصيدة الوحدة العضوية ؟ ] همم [  13س

 والعاطفة واحدة ويه  ضوية يف القصيدة فاملوضوع واحد وهو الراثء ،نعم حتققت الوحة الع

 احلزن والأّس كام جاءت الأفاكر مسلسةل ومرتبة .  

 : ما مالمح التجديد يف هذا النص ؟ ] همم [  14س

التعبري عن الفكر بشعر املقطوعة الشعرية .رمس الصور اللكية . البعد عن احملس نات البديعية  •

 يق الوحدة العضوية . تنوع القافية . املتلكفة . حتق 

 ما مالمح القدمي يف هذا النص ؟ ] همم [ :  15س

آن الكرمي .   الزتام الوزن الواحد .   التأأثر بأأسلوب وأألفاظ القرأ

لفاظ الرتاثية   اس تخدام احلمك يف الشعر .   اس تخدام بعض الأ

آخذ املوهجة اإيل الشاعر يف النص ؟ ] همم [  16س  : ما املأ

 شعر املناس بات اَلي عابه من قبل دته اإيلعو  •

 ميِل اإيل احلمك الشعرية اليت عاهبا هو ورفاقه عيل شعراء االإحياء من قبل •

 تأأثره ابلقدمي يف بعض الصور كام يف املقطع الثالث .  •

 : ما مظاهر التطور يف موس يقا القصيدة عند العقاد ؟ ] همم [  17س

 مظاهر التطوير يف موس يقاها وقد اختار قافيته هر من نوع العقاد يف قافية القصيدة وهو مظ

  مالءمة للحاةل النفس ية

 : تبدو املقطوعات الأربع مامتسكة ومرتابطة عىل املس تويني اللفظي واملعنوي . وحض . 18س

نشائية )اس تفهام   -نداء  -جـ : ابلفعل فعىل املس توى اللفظي يتوزع عدد من الأساليب وخباصة االإ

 ص فتش يع االإحساس بامتسك أأجزائه .حة النأأمر( عىل مسا

و عىل املس توى املعنوي جاء النص مامتساكً تسمل بدايته من صدمة الفقد للأديبة الرائعة اإىل  -

 الانتقاالت اليت عرب خاللها يف الَّناية عن حزنه من رحيلها احملتوم .

Ω   أأهواك َّي وطين لـــ ) محمود حسن اإسامعيل ( دراســـــةΩ 
 نوع التجربة ؟ وما غرض النص ؟  وما العاطفة املس يطرة عىل الشاعر ؟  ما : 1س

 *التجربة : عامة .*الغرض : الفخر ابلوطن وبأأجماده . *العاطفة : احلب واالإجعاب والافتتان . 

 : يالحظ قارىء النص أأنه يدور حول  حمورين  رئيس يني مفا هام ؟ 2س

 الفداء والتضحية ىف سبيِل و من أأجِل .ور حب الوطن .         * حم –* حمور احلب 
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: علل: للنظرة الأوىل  ال يبدو الوطن  ىف نص محمود حسن اإسامعيل  قطعة من الأرض  لها 3س

 (.79حدود معروفة ميكن احلديث عَّنا . )كتاب الوزارة صــــ 

-  ض ونبالوطن ىف النص وجود ىح أأو عامل ىح ميلأ وجدان الشاعر ، زاخر ابحلياة واحلركة

 الاكئنات عىل اختالف مراتهبا.

 (.79: علل: يعترب البيت الأول مجمع النص...، ومنطلق املعىن فيه .)كتاب الوزارة صــــ 4س

- الوطن  امجلال بلك   لأن الوطن هو لك يشء يمتنهاه  أأَّي اكنت تفاصيل هذا املُتََمىنه ...،  ففى

نه  هو منبع  السحر  و مصدر احلب  اَلى ختفق  أألوانه و أأشاكهل  فيه " السحر واحلب  " بل اإ

به لك قلوب  أأبنائه  و فيه  التسامح " املسجد "  اإىل جوار الكنيسة  و الهالل اإىل جانب 

ادلفاع عنه  همام تكن  الصليب  و أأبناء الوطن الواحد جيمعهم  حب الوطن و االإس تعداد محلايته  و

 التحدَّيت و الصعاب و همام تش تد احملن .

 -الليل  -برمز الصليب  -الهالل   -الصخرة   -الم يرمز الشاعر بلك من  : )رَّيح ادلهر : اإ 5س

 (.81النار. )كتاب الوزارة صــــ 

- ه ش به الشاعر التحدَّيت الىت يتعرض لها الوطن  ابلرَّيح العاصفة " رَّيح ادلهر يش ب

 الرَّيح هبذه  –اى مل تضعف و مل تتأأثر  –الوطن بـ " الصخرة " الىت مل هتن 

 و جاء التعبري عن االإسالم برمز الهالل 

 و جاء التعبري عن املس يحية  برمز الصليب 

 أأى يطلب السحر  من حسر الوطن  –و عنده السحر اَلى ينشد 

 ت  الىت هتدد الوطن  و عنده اس تعارة " الليل " للمحن و الشدائد  و التحدَّي

 مث وصف الليل  بـ ) االإستبداد ( و التجرب

 فه بأأنه ميزق  و حيرق  و كأنه يشء مادى قابل للمتزق  و االإحراق و وص

 و يش به عزمية ابناء الوطن ابلنار الىت تكشف ظلمة الليل .

تتابع  ابلكثري من الصور  الىت –ككثري من شعر " محمود حسن اإسامعيل"  –: يزخر النص 6س

بعاد فيه. ىف كثافة عالية حتمل عىل القول  بأأنه يس تخدم لغة خاصة حتفل   ابالإفراط ىف التجوز و االإ

 (.80وحض ذكل . )كتاب الوزارة صــــ 

-  ابلكثري من الصور  الىت تتابع ىف  –ككثري من شعر " محمود حسن اإسامعيل  –يزخر النص

بعاد فيه كثافة عالية حتمل عىل القول  بأأنه يس تخدم  لغة خاصة حتفل  ابالإفراط ىف التجوز و االإ

قليل من املواضع الكثيفة  و متداخةل عىل سبيل المتثيل  : " شفة الهوى :  جفاءت صورة ىف غري

 الىت تروى فنت الشاعر و تش بع أأشواقه . 

ه " اللحن اَلى يعزف الشاعر " و يعزفه الشاعر .  و صفق املوج  اَلى يطرب  الشاعر و يناِغ

 . و صوت خطا  الرعيان فوق العب يصبح شدو يسحر الشاعر . 

ش به التحدَّيت الىت يتعرض لها الوطن  ابلرَّيح العاصفة " رَّيح ادلهر يش به الوطن بـ " و بيامن ت 

 هبذه الرَّيح –اى مل تضعف و مل تتأأثر  –الصخرة " الىت مل هتن 

 (.81ة ذكل ؟  )كتاب الوزارة صــــ : نوع الشاعر ىف موس يقا القصيدة وقافيُّتا . مفا نتيج7س

- ة جفاءت ساحرة فهيا رشاقة  موحية ابحلب و السعادة و موس يقا القصيد نوع الشاعر  ىف

 التفاؤل  كذكل  القافية و ما تنرشه  من عبق احلب  والأمل لهذا الوطن .

 (.81: حتققت الوحدة الفنية ىف القصيدة . وحض ذكل .  )كتاب الوزارة صــــ 8س

- عر للوطن و ور حول حب الشاحتققت الوحدة الفنية للقصيدة  وحدة املوضوع  اإذ يد

 ذكرَّيته  امجليةل و وحدة اجلو النفِس  املمتثةل  ىف العاطفة  اجلياشة لهذا احلب .

 : برزت خشصية الشاعر الشاعرية منذ وقت مبكر... وحض 9س

بعاد ىف اجملاز وتراكب  أأسهم ىف التنويع ىف أأوزان الشعر وموس يقاه  تمتزي صوره الشعرية ابلأ

ن خفف من أأثر هذا الأسلوب قوة اإحساسه وحرارة ابُّتا ىف كثري الاس تعارات وغر  من الأحيان واإ

 عاطفته

 : برزت ىف النص سامت مدرسة أأبوللو وحض ذكل.....  10س

 الاهامتم ابلتصوير -اس تخدام الرمز مثل " الهالل ، الصليب"             -

 اس تعامل اللغة اس تعامال جديدا مثل " نغمته تعطرين -

 اطع متعددة القواىف القصيدة مقسمة اإىل مق -

Ω    ) من أأنِت َّي نفِس  لــ ) ميخائيل نعميةΩ 
 : ما نوع التجربة ؟ وما غرض النص ؟  وما العاطفة املس يطرة عىل الشاعر ؟  1س

 ذاتية خشصية صادقة .غرض : ادلعوة اإىل التأأمل يف النفس والكون  التجربة :

 العاطفة : احلرية الشديدة والقلق .

 اَلى حيمِل الاس تفهام ىف عنوان القصيدة ؟ : ما املعىن 2س

 وما القضية الىت تؤرق فكر الشاعر وشعوره ؟       

-  هذا الاس تفهام نفسه حيمل معىن احلرية ، حرية الشاعر اإزاء قضية  من قضاَّي  الوجود

نساىن  الىت تؤرق  فكره و شعوره  و ِه قضية تدور حول حقيقة  نفسه كام يدل  عىل ذكل  االإ

نسانية بعامة .  تعب  ريه  اإال  أأهنا ابلطبع متتد لتشمل النفس  االإ

 ت( يف مناجاة الشاعر مع نفسه . : علل : امجلع بني )رأأيت ومسع 3س

-  . لبيان أأن قضية حقيقة النفس قد س يطرت عليه ومتلكته وشغلت حواسه بشدة 

 قاطع الس تة الأوىل ؟: عالَم يرتكز البناء اللغوي يف هذه املقطوعة وبصفة عامة يف امل 4س

- عىل أأسلوب رشط يرتكز )يعمتد( البناء اللغوي يف هذه املقطوعة ويف املقاطع الس تة الأوىل 

يف بداية لك مقطوعة أأداته )اإن( اليت تربز حريته ، وجزؤه الأول فعالن متعاطفان هام " رأأيت " 

عىل أأحداهام )مسعِت( مث يأأيت  و " مسعت " يرتددان معاً يف املقاطع الأوىل وهو الأغلب أأو يقتْص

اؤها مجيعاً بأأسلوب اس تفهام خباصية أأخرى يف البناء اللغوي تشرتك فهيا املقاطع الس تة ويه انُّت

 ذي أأداة واحدة يه " هل ".

 : علل : تكرار الشاعر للكمة )البحر( أأربع مرات يف املقطوعة السابقة . 5س

- لوجود ، والإبراز قوة العالقة بني الطبيعة ليؤكد عىل مذهبه الشعري اَلي يؤمن بوحدة ا

نسان فهام   توءمان ال ينفصالن . -ني من وهجة نظر الشعراء املهجري -)البحر( واالإ

 : ملاذا حرص الشاعر عىل ذكر عنارص كثرية من  الطبيعة  ؟  6س

- اإىل  ذكل ليؤكد أأن نفسه جزء مَّنا وليشري اإىل الرابطة الوثيقة بني عنارص الكون لكه اإشارة

 أأن خالق هذا الكون واحد وهو رب العاملني .

 جل لكرامته ( ؟ يثور الر  –: ما الفرق بني ) يثور موج البحر  7س

 . الرجل لكرامته " أأي يغضب  * يثور          . موج البحر " أأي يرتفع وهييج * يثور

ق انْفََصلِْت؟  : 8س عِْد احْنََدْرِت أَْم َمَع  -تكرار الاس تفهام يف : )َهْل ِمَن الرَبْ  الره

-  للتأأكيد عىل حرية وقلق و رغبة الشاعر القوية ملعرفة االإجابة وترقبه لها 

َق[ . 9س عَْد [ ، و ]َرأَيِْت مع الرَبْ  : بني وجه ادلقة يف اختيار الألفاظ يف ]مَسِْعِت مع الره

- عَْد[ ؛ لأن الرعد صوت يس َق[ ؛ ادلقة تتضح يف قوهل : ]مَسِْعِت مع الره مع ، و  ]َرأَيِْت مع الرَبْ

 لأن الربق ضوء وملعان ووميض السحاب يرى .

 : علل : ختام الشاعر للك مقطوعة من مقطوعاته ابس تفهام . 10س

- ، ويدعو القارئ اإىل ترقب اجلواب . ذكل ليثري الانتباه 

 : هل حتققت الوحدة العضوية )الفنية( يف الأبيات ؟  11س

- ة املوضوع اَلي يتحدث فيه الشاعر عن انشغاهل ابلبحث عن ماهية نعم حتققت بوحد

النفس من خالل النظر ملا حوهل يف الطبيعة ، وحتققت بوحدة اجلو النفِس اَلي تغلفه احلرية 

الشديدة والقلق يف البداية مث الاهتداء يف الَّناية ، وجاءت أأفاكره مرتبة ومرتابطة وفهيا تسلسل 

 مجيل .

 ث شاعرَن عن حقيقة النفس ؟:  ملاذا حب 12س

-  نسان حقيقة النفس بلغ مرتبة السعادة العليا وعرف هللا حق املعرفة ذا عرف االإ لأنه اإ

 وابلتايل تس تقر نفسه وتشعر ابلسالم النفِس والراحة .

 : ما اَلي ميثِل انبثاق الفجر عند شاعرَن ؟ 13س

-  فرصة لالنعتاق  -حقيقة النفس   رحةل البحث عنيف -ميثل انبثاق الفجر عند شاعرَن

 )التحرر( من أأرس املادة الأرضية وبلوغ مرحةل الصفاء والنورانية والقرب من اخلالق .

 : املقطع الأخري يؤدي يف موضعه دور حلظة التنوير يف القصة القصرية . وحض  14س

-  يضيف فيه  ة يف الوقت اَليهو مقطع يؤدى يف موضعه دور حلظة التنوير يف القصة القصري

حاكم البناء فالشاعر فيه يلتفت اإىل نفسه خماطباً  ملسة أأخرى من اللمسات املنطقية يف التصمي واإ

اإَّيها بصيغة تفيد معىن الآمر لها ابالسزتادة وكأمنا يقول لها : هاِت ما دليك لقد اكتشفت الرس 

نسانية   والنس ي أأنِت املوج بديع أأنِت الرحي نفثة -وعرثت عىل اجلواب فأأنِت ومثكِل لك نفس اإ

والبحر أأنِت الربق والرعد أأنِت الليل والفجر أأنِت لك ذكل ؛ لأنك فيض االإهل اَلي فاضت عنه 

 احلياة يف سائر مظاهرها وأأشاكلها .

نسانية ؟  15س  : ما اَلي حرص الشاعر عليه يف رحةل البحث عن حقيقة النفس االإ

- موج وحبر وبرق ورعد وليل وجفر ؛ من رحي ونس ي و  حرص عىل ذكر عنارص الطبيعة

ليربهن ويؤكد عىل أأن نفسه جزء مَّنا ، وليؤكد عىل وحدة الوجود اليت تربط بني عنارص الكون 

 اَلي خلقه اإهل واحد مبدع عظي .  

 : لعب اخليال دوره يف القصيدة . وحض هذا ادلور .  16س

 ظهار حاةل الق براز الفكر والشعور واإ  لق واحلرية عند الشاعر لعب دوره فأأسهم يف اإ

 : الزتم الشاعر بوزن واحد مل يكن الزتاما اتما . وحض ذكل .  17س

  ، الزتم الشاعر بوزن واحد فاإن هذا الالزتام مل يكن الزتاما اتما، فقد حترر مَّنا اإىل حد ما

 فعيةل الأخرية يف بعض الأبيات وأأحدث شيئا من التغيري يف الت 

 اليت مل يوفق فهيا الشاعر ؟  : اذكر بعض التعبريات 18س

 رفعه للفعل ) تنام ( والصواب جزمه )تمن ( .  -2اس تخدام لكمة )تذري( والصواب )تذرو( .  -1

 : ماذا رأأيت يف هذا النص من مالمح القدمي ؟  19س

 احتاد القافية يف بعض املقاطع .  -2  الزتام الوزن غالبا يف أأكرث املقاطع .  -1

 صور القدمية . التأأثر ببعض ال -3

 : ماذا رأأيت يف هذا النص من مالمح التجديد ؟  20س

 املوضوع جديد ، فهو من شعر التأأمل .    -1

 اختيار عنوان للنص تدور حوهل الفكر .  -2   

 رمس الصور اللكية وتشخيص عنارص الطبيعة .  -3

  ة العضوية املمتثةل يف وحدة املوضوع ووحدة اجلو النفِس .حتقيق الوحد -4

 تقس ي القصيدة مقاطع متنوعة القوايف .  -5

Ω     ) براهي أأبو س نة  Ωالنسور لـــ ) محمد اإ
 ما الغرض الأديب للنص ؟ وما نوع التجربة ؟ وما العاطفة املس يطرة ؟  1س

 ادلعوة اإىل العـمل والطموح .                   * التجربة : عامة .   * الغرض :

 الطموح والسخرية والاحتقار للخاملني . * العاطفة : االإجعاب بأأهل

: للناس يف احلياة مَّنجان خمتلفان ، حتدث الشاعر عَّنام ، وحضهام حمدًدا صفات لك مَّنام.   2س

 من هام ؟ وما صفات لك مَّنام ؟أأو وازن الشاعر بني طائفتني من البرش . 

 املَّنج الأول : ميثِل أأحصاب املثل العليا والأحرار . -

وتوضيح ذكل :  -لثاين : ميثِل اخلاملون والضعفاء والقانعون بلقمة العيش ورشبة املاء . املَّنج ا -

 املوقع عرب عن أأحصاب املَّنج الأول ابلنسور املنطلقة يف الفضاء ، وترتفع اإىل الآفاق وتنظر اإىل

رب اَلي انطلقت منه ويه يف أأعايل اجلبال ، وتتذكر ما حول اجلبال من سهول ومياه جارية ، وع

 عن أأحصاب املَّنج الثاين ابلأرانب اليت تقفز فوق العشب مثل الل لئ ؛ ليبني الفرق بيَّنام 

 وصفات املَّنج الأول الطموح وبعد النظر واحلرية .  -

 ف وامخلول والاستسالم .وصفات املَّنج الثاين الضع -

لفاظ اليت عرب هبا الشاعر اإحياءات ابملعاين اليت أأرادها ، اذكر  3س لفاظ ، مبينًا ما : للأ هذه الأ

 تويح به من معان.

اعمتد الشاعر عىل بعض الألفاظ اليت عرب هبا عن املعاين اليت أأرادها للطموح مثل : " النسور  -

رب عَّنا للعظمة والسمو مثل : " ترصد موقعها ، الفضاء الطليقة ، أأعايل اجلبال " ، واليت ع

لفاظ اليت عرب هبا عن معىن اجلنب ، واحلرص عىل احلياة ، مثل "  الرمادي " واعمتد عىل بعض الأ

 الأرانب " . و قد عرب عن معىن امخلول والضعف بـ " السهول ، تقفز ، تتدفق 

 ، وعدم املباالة . غدراهنا ، العشب " وتويح تكل الألفاظ ابالستسالم

 ا.: اكن للتجديد يف البناء الشعري يف املدرسة الواقعية بعض املظاهر ، اذكره 4س

 يعمتد شعراؤها عىل التفعيةل أأو السطر الشعري . - 1

اكن السطر الشعري بديال عن البيت الشعري بْصف النظر عن عدد تفعيالته ، ارتباطا  - 2

 ابملعىن ، ودفقات الشعور وما يتطلبه لك مَّنام من لكامت ومجل دون حشو أأو زَّيدة .

لفاظ ؟ : ما العاطفة املس يطرة عىل الشاعر ؟ وما أأثرها 5س  يف اختيار الأ

عاطفة االإجعاب ابلطموحني ، واملتطلعني اإىل الأمنيات الصعاب  العاطفة املس يطرة عىل الشاعر : -

  -الطليقة   -وظهر أأثر العاطفة يف اختيار الألفاظ فاس تخدم : ) النسور  -والاس مترار يف ذكل .   

  -تدفق   -تتذكر   -خدم ) ترصد أأعايل اجلبال ( لتتفق مع عاطفة االإجعاب ، واس ت  -الفضاء 

 لتطلع اىل الأمنيات الصعاب والاس مترار يف ذكل ..تسدد ( لتناسب عاطفة ا

 : ما قمية اس تخدام الأفعال املضارعة يف السطور السابقة ؟ 6س

 لْلالةل عىل التجدد والاس مترار واس تحضار الصورة . -

 لواقعية .: اذكر مستني من سامت " املضمون " عند املدرسة ا 7س

 ِك . خلطوا يف البداية شعرمه ابلشعر الرومانتي -1

 اجتهوا اإىل احلياة العامة يصورون مهوم الناس   -2

 التصقوا ابلواقع فعربوا عام فيه من :  -3

 ) صدق أأو زيف ، عدل أأو ظمل ، تقدم أأو ختلف ، فرح أأو يأأس ( 

 شاع يف شعرمه احلديث عن احلياة واملوت  -4

منا هو جتربة تشمل موقف  الشعر غري -5 نسان من : ) الكون مقتْص عىل العاطفة واخليال واإ االإ

حياء الرتاث (  .  والتارخي والأساطري وقضاَّي الوطن واإ

 : حتدث الشاعر معن ليس هلم طموح من البرش . مفاذا قال ؟ 8س

فض من عرب الشاعر عن اخلاملني من البرش ومن ليس هلم طموح ابلأرانب يف ماكن ضيق منخ -

الكون ينتظرون يوهمم حني يلقون املوت املكتوب علهيم ، وال ميلكون اإال أأن يأألكوا مما أأتيح هلم  

ذا ما أأووا اإىل ظل اكن اخلوف يمتلكهم فهم يف حياة جعز و جنب وخوف  ويفروا اإىل جحورمه ، واإ

 واستسالم .

 : ما دالةل لك من : " الطليقة " و " ورد اَلرا " يف موضعهيام ؟ 9س

 " ورد اَلرا  " تويح بعلو ومسو الآمال .  -"  الطليقة " تويح ابحلرية والتحرر من القيود .  - 

 : من مقومات جناح الشاعر اس تخدام الرمز يف التعبري عن املعاين أأو االإحياء هبا .. وحض  10س

زا للطموح النص لكه يرمز اإىل معنيني متصلني ابملوقف االإنساين يف حياتنا جفعل "النسور" رم -

 واحلرية والكربَّيء واالإرصار ، و"الأرانب" رمزا للخمول والضعف واحلرص عىل احلياة .

 : ما مالمح التجديد يف بناء هذه القصيدة ؟  11س

نسان املعارص . املوضوع اجلديد اخملتار - 2وضع عنوان للنص . - 1 الاعامتد عىل  - 3من حياة االإ

 - 6اس تخدام الرمز الواحض.       - 5ر من القافية املوحدة . التحر  – 4التفعيةل والسطر الشعري 

 تقس ي النص اإىل مقاطع.

 والاعامتد عىل الوحدة العضوية. -رمس الصور اللكية  - 7

 ني . : علل : اختيار الشاعر النسور للرمز اإىل الطاحم 12س

البْص، ويه أأشد الطيور النسور : تويح ابلقوة والقدرة عىل بعد النظر والتحليق املرتفع، وحدة  -

 ارتفاعا ، وأأقواها جناحا، اإذ ختافها لك اجلوارح ويه أأعظم من العقاب . 

 : ينأأى الشاعر عن اللغة التقريرية ويس تخدم الرمز . وحض ذكل .  13س

لأنه مييل اإىل اس تخدام الألفاظ املوحية بعيدا عن التقرير مثل الطليقة اليت تويح ابحلرية ،  -

 للطاحمني، والأرانب ترمز اإىل اخلاملني . والنسور ترمز 

 : مب يمتزي التصوير يف املدرسة اجلديدة ؟  14س

 يمتزي ابلعامتد عىل الصور اللكية واملمتدة واقرتان الصور ابلرمز .  -

 : ما مالمح القدمي ) الأصاةل العربية (  يف بناء هذه القصيدة ؟ 51س

 بعض الألفاظ العربية مثل )الل ل( .  – 1

 بعض الصور اخليالية اجلزئية . – 2

آن الكرمي والأدب العريب القدمي . مثل " ترجف ابخلوف " ، و" النصال الىت  – 3 التأأثر ابلقرأ

 تتعاقب خلف النصال"

 ** ملحوظة : 

 ( فقط  4،  3املقطعان : )  فظ يف هذا النصاحل

 تدريبات شامةل  للثالث الثانوى
 أأ ( أأعرب ما حتته خط 

ال  ●ىف معكل   تُّتاون عليك أأال  ● (1  ●          ىف عيون امجليع  تسقطأأخلص يف معكل واإ
 للخري   يدعونالرجال 

 الرجال اإىل اخلري                                        يدعو  ●          يدعونالنساء  ● (2

         جنونهوجن   ● فؤادهوثلج   ● الرجلوفُِلَج   ●  الصِبُحمه   ● (3

  منافقنيحنن بال   ●حمبوب    المنافق  ●معِل يضيع أأجره     نامتق ال   ● (4

        وال غادر            خائنالهناك   ●السالم مكروه  وال رجل اخلري    رجلال   ● (5

 وال فقر         حروبال ىف بالدَن   ●

              خالفمث   ●     االإسكندريةهناك  ●    مشلكةمثة  ●   القاهرةهنا  ● (6

 أأخلص  االإنسانَّي هذا  ●خملص   اإنسانهذا  ●خملص         االإنسانهذا  ● (7

منا  ● (8 منا العلامء ●بيننا     أأوالدَنليامت  ●بيننا  أأوالدَناإن   ●بيننا  أأوالدَناإ  ●صادقون     اإ

 صادقون      العلامءليامت  ● صادقون     العلامءاإن 

يبحث  الرشطيأأخذ  ●اللص الرشطيأأخذ  ●يكتب  التلميذأأخذ  ●القمل  التلميذأأخذ   ● (9

 عن اللص                          

نسان اإال  ● (10  مدرسنيلس نا اإال   ●سعي    ماليس لالإ

               أأيخهذا  ●      أأخوانهذان  ●أأخوكهذا  ● اإخوةهؤالء  ● أأخهذا  ● (11

نه طريق النور  العمل  ● (12 نسان  التفكري ●طريق النور  العمل ●فاإ  ●فاإنه رضوري لالإ
 رضوري      التفكري

  قصةأأحب القصص الس امي  ●الشعبية  القصصأأحب القصص الس امي  ● (13

      اجلهلبئس العمل  ● العملنعم العمل  ●   اجلهلوال حبذا  ● العملحبذا  ● (14

أأنمت أأحصاب مبادئ  ، أأهيا الش باب  ●أأحصاب مبادئ سامية     - أأهيا الش باب -أأنمت  ● (15

 عظي – اجلندي أأهيا –أأنت  ● سامية              

 نؤمن ابلسالم  -  العرب -حنن  ●عظامء   – اجلندي أأهيا –حنن  ●  (16

 مْص صونوا لها حقها ش باب  ●أأن نصون حقها  -مْص ش بابعلينا  ● العربحنن  ● (17

 أأفضلنريد   ● أأفضل حياةنريد  ●      طالبةمىن أأعظم  ●   سعادةمىن أأكرث  ● (18

 حياة        أأفضلنسعى اإىل   ●  أأفضل حياةنسعى اإىل  ●       حياة

  ●   ظاهرارأأيت الظل  ●         ظاهراظننت الظل   ●      ظاهرااكن الظل  ● (19

يأأىت ابلفرج       هللالعل  ●من ظل ىف الطريق    ظاهرارأأيت   ●      ظهوراالظل أأكرث 

 ابلفرج أأن يأأىت هللاعِس  ●

حيبون  لكهمالأصدقاء   ●  خنصص وقتا للعب لكنا ●يوم وقتا للعب     لكخنصص   ● (20

 احلب لكالأصدقاء حيبون اللعب   ●حيب اللعب لكهمالأصدقاء   ●اللعب   

نه مصدر العزة   العمل ●مصدر العزة العمل ●العملعىل العاملني مجيعا  ● (21  فاإ

  عطاءعطاؤك أأكرث  ●عطاءأأنت أأكرث  ●   ابلعطاءأأمجل  ● العطاءما أأمجل  ● (22

 احملسن حييي البائسني أأرواَحم .     ●   احملسن حييي أأرواح البائسني ● (23



 

22 
 

 اخلري يتحىل هبا املواطن  شامئلمك من   ●يتحىل هبا املواطن   شامئلمك من  ● (24

عليه    حاقدين غري زمالؤهقابلت طالبا    ●    النجاحفرحني ما دام  الطالبمازال   ● (25

 محيقق هل النْصتسعد الشعوب مادام   ●   النْصتسعد الشعوب مادام   ●

  احلب         لكوأأحب وطنه  ●جيدا         انتصاراانتْص طلعت حرب  ● (26

 يعاد    نفسهاإن التارخي   ●  نفسهاإن التارخي يعيد  ●  شهرة أأكرثوأأصبح  ●

احلرارة  ●يصنعان املعروف    الكهامالرجالن   ●الرجلني يصنع املعروف  الك ● (27

 الكهاماحلرارة والضياء  ●.اء مصدر للحياة احلرارة والضي الك ●مصدر حياة   الكهاموالضياء 

 من أأجل احلياة  لكهيامحنتاج للحرارة والضياء  ●مصدران للحياة 

نكرم لك الطالب  ● خاصة واجملدأأحرتم امجليع  ●      اجملد وخاصةأأحرتم امجليع  ● (28

  اجملدين وخصوصانكرم لك الطالب  ●             اجملدون وخباصة

 ىف مْص منافسةمثة  ●بني العرب  خالفمث   ●   ائشةعجاءت فاطمة مفشت  ● (29

 تنتقدال تكن منافقا  ●  فتنتقدال تكن منافقا  ● تنجكن خملصا  ● (30

 ينضب ىف الَّنر         املاءقلام  ● الَّنر              ىف املاءقل  ● (31

القراءة مثل َنفعاليس  ●  نفعالقراءة  مكثلليس  ● (32

واعظا املوتكفى  ●       للوقت   مبضيعةليست القراءة  ● 

 واعظ  املوتليس مكثل  ●واعظا ابملوتكفى  ● 

 أأحدما كـُرم   ●حدما حْض من أأ  ●  أأحدما حْض  ●  (33

 درسما فُهم  ●درساما فهمت  ●          درسما فهمت من  ● (34

 طالبما حْض  ●الطالبما حْض احد من  ● طالبما حْض من  ● (35

ِمت  ●ابلتفوق  نفسكتسعد  ●   نفسكفاسأأل  ● (36      نفسككـُر 

الأصدقاء اإىل الزنهة  معذهبت  ●ظهر مَّنا وما بطن "    ماوال تقربوا الفواحش "  ● (37

 عىل النيل         معاوالتقينا 

  -بني احملل االإعرايب للمصدر املؤول فامي ييل  مث حوهل اإىل مصدر رصحي : – 34

 علينا أأال نُّتاون ●متلعلمت أأن البناء قد اك  ●عـمُل أأن البناء قد اكمتل         ●

  مجيل أأن حتقق هدفك  ●نعمل ريامث هتأأت لنا الظروف  ●  

 وال ختافون أأنمك أأرشكمت ابهلل                       ●أأحب أأن ينجح املتفوقون   ●

             حبذا السالم      ●لنا اترخي    ● ●:بني حمك تقدمي اخلرب ىف الأمثةل  الآتية   - 35

 احملمكة القضاة  اكن ىف ●نعم ما نريده التفوق  ●رخي        لنا التا ●

 اكن ىف احملمكة قضاة          ●       اكن ىف احملمكة قضاهتا  ●

فاطمة فازت ابجلائزة        ●فازت فاطمة ابجلائزة      ●  -بني حمك تأأنيث الفعل فامي ييل :  36

  قامت املعارك ىف الأزمنة املاضية  ● وقعت الأجشار ●فازت ابجلائزة فاطمة           ●

لينا      ●عارك قامت كرثا ىف الأزمنة املاضية امل ● وقعت الشجرة اليوم      ●   جاءت  الفتاة اإ

  كتبت الفتاة واجهبا     ●.َنمت ىف احلجرة فاطمة  ●

 كتب الطالب واجهبم . ●كتبت واجهبا الفتاة ●

  حمك حذفه  : عني احملذوف ىف امجلل الآتية وبني - 37

البخل أأهيا الناس         ●التعاون التعاون َّي أأبنائ  ●لوال العمل لعش نا ىف الظالم           ●-

ال تسقط  ●  ●       نعم ما تصنع السالم                ●العمل هام ال شك      ●كن جادا واإ

ال تندم    ●ما أأمجل احلياة  ●نعم ما نصنعه الكفاح       أأنمت عظامء الشك ●ال تقْص واإ

ذا السامء انشقت  ●لوال الأمل لتاه البرش      ● العمل العمل َّي شعـب مْص   ●       اإ

 حفظ الوطن –أأبناء العرب  –علينا  ●اخليانة فهيى طريق الضالل ●س بحان هللا .     ●

ا هل      فال تكن صديق  ●ال يعمل جبد املهمل   ●بني نوع ) ال(  مث أأعرب ما بعدها :     - 38

ننا نسري بال حذر   ●ال سبب لهذا الاهنيار                     ●فال كسول حيب الناس    ● اإ

نسان  ●لأتنه عن خلق وتأأىت مبثِل   ●تس تطيع البنت ال الودل لصنع هذا العمل  ● ال يدعـو االإ

 التركن اإىل الكسل فال قمية لكسالن ● للرش

 ●ما الأمة العربية اإال أأرسة واحدة ● أأعرهبا وما بعدها فامي ييل من ) اإال ( مثضع ) غري ( بدال  - 39

 ما عرفت من أأحصاب اإال الصادق  ●قرأأت الصحف عدا حصيفة  ●ما نتقدم اإال ابلعمل

ليه       ●:بني نوع الواو ابلأمثةل الآتية   - 40  يش تاق امجليع اإىل الوطن ويعود اإ

          احرتمت املعلمني واملدير   ●          جاء الطالب وهو سعداء بنجاَحم            ● 

 ال تنه عن خلق وتأأىت مثِل  ●احرتم الطالب واملدير يقدرمه  ●

  -حصح اخلطأأ مع التعليل :  - 41

                     لسوف يكتنب محمد ادلرس    وهللا ● ما مؤخر العاملني يوهمم اإىل غد  ●

ما أأخْض الزرع                             ●مشلكة مثت ●حْض الطالب ما عدا طالبان    ●

 ما رفع شأأن الأمم اإال املتعـلمني     ●قضينا ىف الرحةل مخسة ليال وست أأَّيم  ●

           لثواب موجود ملا اكن العمللوال الأمل ىف ا ●رشعت ادلول أأن تعمتد عىل نفسها  ●

حدى عرش فصال ىف اثنني وتسعـ ●  ني صفحة          ىف الكتاب مقدمة واإ

ذهب معي اإىل املدرسة اثنني وعرشون طالبة وواحد وعرشين  ●اإن أأبناؤَن عظامء         ●    

ال طالب العمل جاهل   ●أأجدر ابملتفوقون  ●عرفت من أأبناءَن حقائقا كثرية    ●مدرسة   

من  ● أأحرتم الطالب وخباصة الفائقني ●الرجل  معروف أأخالقه   ●مدرستنا بال فاشلون   

ال تندمون ●يسع لعمل خبري ينل رضا هللا     ●مه الأفضل أأخالقا ●أأحس نوا اإىل الآخرين واإ

 سلمت عىل القاض ىف احملمكة ●فت اإنك خائف  عر  ●رأأيت معرو ىف الطريق

ننا املْصيون سعداء  ● ليه     ●اإ          أأنمت الأعليان قدرا        ●اإن تريدون النجاح اسعوا اإ

 رأأيت طالبة وهجها مجيال   ●نقدس العلامء  –العمل أأولو  –حنن  ●

غرقت معركة العبور ؟ مك يوم اس ت ●مرت الس نني علينا      ●عرفت فتاة لها سلواك طيب  ●  

ال تفقدون كرامتمك       ●احذر اخليانة واخلداع َّي بين  ●حبذا املعلمني  ●  ●كونوا صادقني واإ

 ●ال صاحبان خبيالن     ●ولو عمل عاجزون             ال أأ  ●اتهلل لتحفظن واجبنا الآن       

 اإن أأبنائنا صادقون  ●هن الأفضالن  خلق   ●ال رجل السالم مكروه  

 اإن للحياة نظاما  ●اإن ىف احلياة لعـربة         ●  -وحض الفرق بني الالم : -42

            لتنجو كن صادقا  ●أأحسن اإىل الناس لننال رضامه  ●ما كنا أأهيا الطالب لَّنمل  ●

ننا لنسعد ابلنجاح ●حملمد رسول عظي ●  اتهلل لنشكرن ربنا ●اإ

 للسالم فوائد  ●للسالم مفيد  ●مصائب الغري  ما كنا لنسعد يف ● 

 لتفكر جيدا حىت ترتقي●  

 عظمية    اإعانةأأعنت صديقى  ●  -وحض نوع الامس اخملطوط  فامي ييل : : - 43

عانةأأعنت صديقى  ●                واحدة  اإرادةأأردت العمل  ●واحدة  اإعانةأأعنت صديقى  ● اإ

                        اإرادةأأردت العمل  ●قوية         اإرادةأأردت العمل  ●

   -ختري االإجابة الصحيحة :   -44

 متيزي [   -مفعول لأجِل    –مفعول به  –الفضاء    ] حال  عبورما أأعظم  ●

 مفعول لأجِل [  –مفعول به  –فاعل  –مبتدأأ  ]   ملوناملتأأ نعم رجال ادلين  ●

 َنئبا عن املفعول املطلق [  –مفعول مطلق  –حال   رسيعاتتطور احلياة العْصية  ●

 مفعول معه [  –مفعول هل  –الفجر   ] مفعول فيه  وطلوعاستيقظت  ●

              سلوكها  الفتاة عظي  ●الفتاة سلوكها عظي     ●-بني نوع اخلرب فامي ييل :  – 45

 للفتاة سلوك عظي (           ● الفتاة لها سلوك عظي   ●

أأن كثريا من الناس )حيبون( احلياة وال )  ● -اذكر املوقع االإعرايب للجمل ىف الأمثةل التالية  - 46

يقِض الش باب  ●هذا التفكري           ما لمك ) تفكرون( لك ●يفيدون مَّنا (             

آمال منذ ) بلغنا مرحةل الش باب  ●أأوقاهتم قضاء ) فيه متعة (   لنا أ

 انطلق اجليش انطالقا      ●بني نوع املفعول املطلق ىف الأمثةل التالية :   - 47

 انطلق اجليش انطالقتني  ●انطلق اجليش انطالقا قوَّي         ● 

 الفوز  لك فزَن ● ●نوع النائب عن املفعول املطلق فامي ييل :  بني  -48

 انتْص عىل العدو رسيعا  ●        نْصاانتْصَن  ●الفوز       هذافزَن    ●    

 اربط لك من امجللتني بأأداة رشط جازمة مرة وأأداة غري جازمة مرة أأخرى  - 49

                  لن تشعروا ابلندم                             –  تقولون احلق ●ال تشعرون ابلندم      –تقولون احلق  ●

     يغزو عقكل  -مسعت أأمحد زويل   ●رسعان ما حتققون النجاح   -جتُّتد ون ىف املذاكرة    ●

 سوف ترتقى حياهتم العلمية -املعلمون يزدادون علام   ●

نتعاون  ●يزيد مس تواه العلمي  -طالب يس تفيد من معلمه   ●ما هتان  -ترتوي ىف احلديث  ● 

 ال يقول اإال صدقا -يد من العمل  يسزت  ●نزود قوتنا 

أأفامه الطالب هذه الأمور  ●أأمعروفة خفيفة الروح ؟ ●حدد نوع املش تق وأأعرب معموهل  -50

نسان منظم وقته       ●ما نبيةل نفس رشيرة   ● ه جاءين الودل مبتسم وهج ●أأمحد اإ

 اإن العمل عظي أأثره           ● 

 ليت العمل ينترش         ●ييل  :  بني حمك توكيد الفعل ابلنون فامي  –51

ال تقل كذاب            ●أأتش تاق اإىل وطنك  ؟               ●َّي بين اس تفد من معلمك      ●

 اس تفادت الطالبات من املدرس   ●يس تفيد الطالب من مدرسه   ●العمل ينفع لك البرش   ●

 تفيد من املعمل َّي بين .لعكل تس   ●أأيُّتا الطالب اس تفد من املعمل    .             ●

                فهو َنرصك    أأخاك ●بني نوع الأسلوب فامي يأأيت ، مث أأعرب ما حتته خط .   –52

نسان هبذاأأمجل  ●مع الفريق         التضامن ●عريق       اترخي –احلضارة  بناة –لنا  ●          االإ

عن  التأأخر حبذاال  ●الناس ابجلائزة   أأوىلأأنت  ●عىل الغري          والاعامتدالتاكسل  ●

 أأذهب اليك  تكنحيامث  ●من غريه  معرفةمحمد أأكرث  ●العمل 

                   صدقن القولاتهلل لت ● -طوطة فامي ييل : بني املوقع االإعرايب للجمل اخمل  - 53

 ا       حنقق أأهدافننسعد يوم  ● فسوف تسعداإن تكن حمبا للسالم  ●

آملون ىف النجاحل مع املذاكرة نقب ●                         تسعد حياتكميت تشعر ابلراحة  ● وحنن أ

  0 يغرد ىف قفصهرأأيت بلباًل   ● أأرساره كثريةأأنت تعيش يف عامل  ●

"    أأقبل  الصمت يكسب صاحبه الهيبةقال العلامء "  ●. يغرد ىف قفصهرأأيت البلبل   ●

 يضحك املريض 

 أأس ئةل منوعة
ماكن  " شعراؤَن "أأدافع عن ......... ] ضع لكمة  ●هؤالء ........  ●ن ........ عظامء.اإ  ●( 1

 النقط  وغري ما يلزم [ . 

 )معرو( اجعلها مرفوعة مرة وجمرورة مرة أأخرى ومنصوبة مرة اثلثة .  ●:( لكمة 2

ه ىف لك اعزت [ امس مفعول وأأمس فاعل ىف مجلتني خمتلفتني وزن –( صغ من الفعل ] استشار 3

 حاةل 

لراج منك اخلري [   أأجعل الضمري ىف )اإىن( للمثين مرة وللجمع مرة أأخرى وغري ما يلزم  ( ] اإين4

 مث أأعرب العبارة 

 فزت ىف املسابقة  وحض الفرق بني التاء وبني موقعها الاعراىب  –( فازت الفتاة ىف املسابقة 5

    انزجعت حيث اإن فتية السوء عندك دامئا  .     ●(  6

 خمافة أأن وادلى غاضب .  تركت اللعب  ●     

 ما سبب كرس مهزة اإن ىف املثال الأول وفتحها ىف املثال الثاىن مث أأعرب املثاليني اإعرااب اكمال   

 مسة [  –مزالق  –اس تقال  –( زن اللكامت الآتية ] قاض 7

 وغري ما يلزم ( الرجال يدعون اإىل السالم ويس بحون هللا     اجعل املبتدأأ للمؤنث 8

 حصراء [ اجعل لك لكمة مرة جمرورة ابلكرسة وأأخرى ابلفتحة  –أأمعق  –جه ( ] منا9

                     قاطعو الطرق   ●الشجر   يقطعونالعامل  –أأبدا  ختبوا( َنر احلقد ال 10

 وحض الفرق بني الواو ىف اللكمتني

 مايلزم [  ( اكن الاس تعامر راحال   ] ضع اكد ماكن اكن وغري11

         جنهيات         4طالبة ودفع لك طالب  11طالبا و 12( قامت مدرستنا برحةل فهيا 12

 حول الأرقام اإىل حروف 

 ( طاب هواء االإسكندرية ] اجعل االإسكندرية فاعال مث أأعرب امجلةل [13

 السداّس  –امخلاّس  –الرابعي  –( بني نوع املصدر من حيث الثالىث 14

 زراعة [  –اإجابة  –مقاومة  –ختري  –ختيري  –تقومي  –اس تعداد  –ع اس امت –تشدد ]       

 اجعل )من( املوصوةل رشطية ( يري القدرة الرائعة من يرتقى اإىل الفضاء  15

 ثن املبتدأأ وامجعه مجعا مذكر ساملا ( قاىض احملمكة يري العداةل ىف لك يشء    16

 أأجب مرة ابالإثبات ومرة ابلنفى  يةراسة املتأأن ( أأو ليست هذه الظاهرة جديرة ابدل17

( )هتتدي( أأس ند هذا الفعل اإىل )َّيء اخملاطبة ( واىل )نون النسوة ( مرة أأخرى مث أأعرب 18

 الفعلني وزهنام 

                  يسعد امجليع ما اكن النجاح       ●( بني نوع اكن ىف الأمثةل الآتية :        19

 اكن النجاح حمققا لنا          ●ادة          ن أأمجل السعيسعد امجليع ما اك ●

 أأس ئةل حنوية متنوعة  

بني الصفا واملروة (   ) أأننته  تسعني( أأعرب ما حتته خط مث زن الفعل ىف امجللتني.) أأنِت 1)

 بني الصفا واملروة (تسعني 

 ( أأصبح الأبناء متعظني ابلنصاحئ . )ضع الفعل رشع ماكن أأصبح (2) 

 الكهام حصيح ( .  –جنالوان  –مثىن " جنالء " : ) جنالءان  ( 3) 

 ( " اإن اجملاهدين الكهام منتْص "  اجعل امجلةل للمفرد ، وغري ما يلزم .4)

رضا ذات خلق وأأدب[ اجعل امجلةل الأوىل مجلع املذكر والثانية مجلع  –( ]أأنت الأعىل قدرا 5)  

 املؤنث .

َن الضيف : جيوز أأن ت6)  ب لكمة الضيف اإعرابني مفا هام وما حاةل بناء الفعل ىف لك مرة عر ( قدر 

. 

 مناىح ( ؟ –معاىن  –( ىف أأى مادة تكشف ىف معجمك عن ) جماالت 7)  

( ضع غري ماكن اإال مرة وماعدا مرة واضبط  ( ) يقدر قمية التضحية مجيع البرش اإال سفهاءمه8

 املس تثىن ىف لك مرة .

 تقدير من غريمك : أأعرب ما حتته خط ىف العبارتني . أأوىللتقدير / لس مت من غريمك ابأأوىل ( أأنمت 9

 ( يقدر الناس من يتفاىن ىف خدمُّتم ) اجعل من رشطية وغري ما يلزم (10

لرفعة مْص  : أأعرب املنادى ىف املثالني وبني نوعه  ( َّي وطىن كل روىح ودىم / َّي وطىن اسع11

. 

ثبات ومرة ابلنفى .( أأمل يتفان العامل ىف معِل ؟ : أأ 12  جب عن السؤال مرة ابالإ

( أأعرب ما حتته خط مث اجعِل جواب طلب مرة وجواب فتفوز ( ) ال تقْص ىف أأداء معكل 13

 رشط مرة 

 لعبارة للمثىن وغري ما يلزم (( اليد العليا خري من اليد السفىل ) اجعل ا14

 ؟التواىل (   -( ىف أأى مادة تكشف ىف معجمك عن ) شوائب 15)  

 ( اإن تع قدراتك ىف احلياة تعل مزنلتك         ) اجعل العبارة للجمع بنوعيه وغري ما يلزم (16

 ( اجعل الفعل املضارع " يستسهل " مبنيا بطريقتني خمتلفتني .17

 مك كام تريدون . ابن الفعل للمجهول وغري ما يلزم ( أأنمت تعيشون حيات18

 مرة وامس مفعول عامال مرة أأخرى ىف مجلتني اتمتني . ( اجعل الفعل " عد  " امس فاعل عامال19

( ىف أأحداث ادلهر دروس نا / ىف أأحداث ادلهر دروس / ماذا ىف أأحداث ادلهر ؟ ) ما حمك 20

 تأأخري املبتدأأ فامي س بق وملاذا (

رادتنا ) بني حمك تأأنيث الفعل ىف املثالني  ( تظهر21  احللول رسيعة / احلياة تتشلك ابإ

 اخلري َنس يا فضِل ) ضع ال النافية للجنس ماكن ليس ( ( ليس فاعل22

 ( َّي اثبت العزمية اثبت عىل موقفك ) اجعل املنادى شبهيا ابملضاف وغري ما يلزم (23)  

 ني ) ضع اإذا ماكن اإن ( اإن حترصوا عىل السعادة تعيشوا مطمئن24

 اعرب لكمة معامل ىف املثالني ( ( مك من معامل تمتتع هبا مْص /  مك من معامل التارخي تمتتع مْص )25

 ( اكتسبنا فضائل الأخالق ) اجعل لكمة فضائل متيزيا وغري ما يلزم ( 26

( اجعل الفعل " اختار " امس فاعل عامال مرة وامس مفعول عامال مرة أأخرى ىف مجلتني اتمتني 27

. 

 ( أأكرمت اليوم معر ) ضع لكمة " معرو " ماكن معر وغري ما يلزم (28

 ىف ىشء  ) أأعرب ما حتته خط  التقصريما حدث ليس من  /التقصري مك من ( اإَّي29

 رحُي القلب ) أأعرب لكمة القلب ىف املثالني (( هذا رجل رحي قلبه / هذا رجل 30

 الاَننية ( –( كيف تكشف ىف معجمك عن معىن ) الارتقاء 31)  

 عل ىف لك مرة( ) هو يسمو بنفسه ( اجعل العبارة للجمع بنوعيه مث زن الف32

 ( " ما زارىن أأحد غري أأخيك " ضع " اإال " بدال من " غري " وغري ما يلزم وأأعرب املس تثىن33

 ( ] أأنشأأ اجملمتع قوانينه [ اجعل الفعل " أأنشأأ " َنخسا ىف العبارة السابقة34

نسان حريته {ابن امجلةل للمجهول مث صغ من الفعل امس مفعول عامل و 35 عني ( } أأعاد االإسالم لالإ

 معموهل 

املتسلطني والفاسدين ندرك واعني أأهنم رش الناس وليسوا ىف احلقيقة أأقوَّيء بظلمهم   ( ) اإن36

 (اس تخرج من العبارة لك مش تق وبني نوعه.

 ( " اإمنا يتضح حبنا لوطننا من خالل تضحياتنا " احذف من العبارة ما واكتب امجلةل حصيحة37

يته () اس تخرج من العبارة لص فيه وأأنت مدرك أأمه ( أأنت حتقق معال يسمو بنفسك حيث خت38

 لك مجةل لها حمل من االإعراب وبني موقعها (   

 أأبناء ( –( كيف تكشف ىف معجمك عن معىن )غاية 39)  

 (} العامل هو أأرفع قدرا والأجدر بني الناس  {اجعل العبارة للجمع بنوعيه 40)

 جمزوم [ –نصوب م  –بقميك ؟ فعل مضارع : ] مرفوع  تمتسك أأال -1

ليه  –مبتدأأ  –وجه هللا :  ] خرب  فمثيامن تولوا فأأ  -2  فاعل [ –مضاف اإ

 –جامعة [ والثانية : ]أأصلية  –مجع  –الواو الأوىل : ] أأصلية  -املعلمون مه من علموَن قمينا -3

 جامعة [ –مجع 

آخذوا احلقوق ] مفعول به  رجالهؤالء  -4 ليه  –أ  فاعل [ –خرب  –مضاف اإ

ليه  –مفعول به  –: ] فاعل ىف حقه  الرجلا مقْص م -5  مبتدأأ [ –مضاف اإ

توكيد [  وغريك تعرب : ]  –مبتدأأ  –خرب ليس  –بظلوم غريك : ] امس ليس  أأنتلست -6

ليه   فاعل  –مفعول به  –مضاف اإ

 عنُي ِ [ –عنيه  –عني  –: الفعل مَّنا ] أأعان  ُمعي نا ال بد أأن تضع كل هدفا -7

ليه  –حق ربه املصدر املؤول ىف حمل ] نصب متيزي  ىف أأال يقْصعظم املسمل أأ  -8  –جر مضاف اإ

 رفع نعت [ وحاةل امس التفضيل  –رفع خرب 

فراد  –مضاف اإىل معرفة  –] جمرد من أأل واالإضافة  مضاف اإيل نكرة [ وحمكه : ] يلزم االإ

 جيوز الأمران [ –جيب املطابقة  –واَلكري 

 تفتعني [ –تفتعلني  –تس تفعلني  –] تس تفعني طر : وزن الفعل ابخل تس ُّتيننيأأنِت ال  -9

 مصدر مميى [ –امس ماكن  –البرش ىف السالم عظي : ] امس زمان  ملتقى -10
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نسان يومئذ أأين املفر " املفر :           ] امس زمان  -11  –امس ماكن  –قال نعاىل " يقول االإ

 مصدر مميى [

 َنفية [ –موصوةل  –بية تعج  –] مصدرية  حققه ش باب مْص ما لقد رسىن -12

 َنفية [ –موصوةل  –تعجبية  –صنعت            ] مصدرية  ما لقد رسىن -13

نسان  -14 مفعول به  –هللا ىف معِل : اإعراب املصدر املؤول :     ] فاعل  أأن يرعىينبغى عىل االإ

ليه  –  مبتدأأ  –مضاف اإ

 –ومجعها املذكر : ] أأمسون      أأمسيان [     – أأمسوان –مثىن لكمة " أأمسى " ] أأسامن  -15

 أأمسيون [ –أأمسوون  –أأمسيان 

 جيوز الأمران [ –رداوان  –مثىن لكمة رداء ] رداءان  -16

 جيوز الأمران [ –سوداوان  –مجع " سوداء " ] سوداءات  -17

 جائز [ –اإن ىف البرش مودهتم : حمك تأأخري املبتدأأ ] واجب  – 18

 جوازا [ –: اخلرب مقدم ] وجواب  ني احلق والباطلما الفرق ب -19

 جائز [ –" اإجناز عظي حققته مْص : حمك حذف املبتدأأ ] واجب  -20

لهيا: حمك حذف املبتدأأ ] واجب  -21  جائز [ –دميقراطية عظمية نتطلع اإ

 اس تئنافية [ –معية  –حالية  –الواو : ] عاطفة  لك فالح وحقِل : -22

املبتدأأ حمذوف  –اخلرب حمذوف وجواب  –ىف العمل ]اخلرب حمذوف جوازا حبياتك لأسهمن  -23

 املبتدأأ حمذوف جوازا  –وجواب 

 –املبتدأأ حمذوف وجواب  –اخلرب حمذوف وجواب  –وربك لأجُّتدن : ]اخلرب حمذوف جوازا  -24

 زا [املبتدأأ حمذوف جوا

ال حمل من  –حال  –مبتدأأ  –كيف حْضت ؟ امس الاس تفهام ىف حمل    ] خرب مقدم  -25

 الاعراب [

 نعت [ –مبتدأأ  –خرب  –] فاعل  جملُّتدونقدرت العامل وال س امي ا -26

 اإال ابلتخطيط السلي : نوعها ] اتمة َنقصة [  تكونالتمنية هدف وال  -27

 اإال تعلق به : نوعها ] اتمة َنقصة [ الانسان ىف حياته أأمال ما برح -28

 مفعول به [ –امس أأنشأأ  –] فاعل هل أأهدافا : نسان أأنشأأ الا-29

 ميتنع [ –جيب  –يكرث  –أأوشكت التمنية تتحقق ىف مْص : حمك اقرتان اخلرب بأأن    ] يقل -30

 نعت [ –خرب مقدم  –امس ليت  –خيلصون ىف معلهم ] مبتدأأ  املْصيونليامت  -31

شبيه  –مضاف  – مبىن [ وهو ] مفرد –بدون تمنية : امس ال :    ] معرب  تقدم دوةلال  -32

 ابملضاف [

شبيه  –مضاف  –مبىن [ وهو ] مفرد  –متقدمة تكره العمل : امس ال :] معرب دوةل ال  -33

 ابملضاف [

ليه  –مبتدأأ  –ىف حياتنا أأش ياء ال غىن عَّنا : ] خرب  هناك -34  [ظرفا  –مضاف اإ

ليه  –: ] امس ال   ريبأأنت موقف فال  -35  امس جمرور [ –خرب  –مضاف اإ

 نعت [ –توكيد  –فاعل  –حضارتنا : ] مبتدأأ  حننلقد رفعنا  -63

 مفعول [ –مبتدأأ  –خرب  –واعية ] توكيد  لكهاتعمتد ادلول املتقدمه عىل عقول  -37

 ل به [مفعو  -توكيد  –فاعل  –عىل العمل : ] مبتدأأ  هوحيرص  -38

 نعت [ –مبتدأأ  –خرب  –. الأخالق رضورة : ] توكيد  الأخالق -39

 جوازا [  -امرأأة عظمية : املبتدأأ حمذوف ] وجواب  -40

 جمزوم [ –منصوب  –السالم العامل فعل مضارع ] مرفوع  يسودلقد أأحزنىن أأال  -41

آمروأأنمت  -42 " الناس " تعرب ]  -[  عاطفة  –مجع  –جامعة  –الناس ابحلق : الواو ] أأصلية  أ

ليه [ –مفعول  –فاعل  –خرب   مضاف اإ

 ى ما أأعظمه عندما حيقق ما يريده :الشعب املْص -43

 –مصدرية [        ما : الثانية ]موصوهل  –تعجبية  –اس تفهامية  –ما : الأوىل ] موصوهل 

 مصدرية [ –تعجبية  –اس تفهامية 

 تُبنيه [  –تبنيه  –بنُي ِ  – فعلها ] بنيه  ُمبنيه احلالل بني واحلرام  -44

ثالثة  –ىف لك موقف لليأأس والقنوط الفقرة هبا:] مش تقان  " السفهاء وامحلقى يدفعون الناس 45

 مخسة مش تقات  –أأربعة مش تقات  –مش تقات 

نسان  -46  مصدر رصحي [  –مصدر مميى  –امس ماكن  –ىف حياته:  ] امس زمان  مسعىللك اإ

 جوازا [ –" اخلرب مقدم : ] وجواب " من القائد ؟  -47

ننا نأأسف ملا حيدث  -48  َنئبه [ –مفعول مطلق  –امس اإن مؤخر  –] خرب اإن الأسف : غايةاإ

ليه  ترجعون" اتقوا يوما  -49  خرب [ –حال  –نعت  –فيه اإىل هللا " مجةل ىف حمل :] مضاف اإ

ال حمل لها من  –حال  –نعت  –مجةل : ] خرب  : اكتسبتهال بد أأن حتاسب نفسك فامي  -50

 االإعراب [

 اسئنافية [  –عاطفة  –حالية  –الواو ] معية  املعركة ىف بدايُّتا :و تقدم اجليش  -51
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عىل أأرض  هتبطلقادمة من أأسوان : بني حمك تأأنيث الفعل ىف امجللتني السابقتني   الطائرة ا27س

 الطائرة عىل أأرض املطار. هتبطاملطار.         

 .اخلليفة.          أأحب معر معر: أأعرب ما حتته خط.    أأحب اخلليفة 28س

أأد واجبك.               جاء  املعمليؤدى واجبه.    َّيهذا  املعمل: أأعرب ما حتته خط.  هذا 29س

 هذاقرأأت كتاب     هذااملعمل 

ال فس تفشل.   : أأعرب ما بعد اإال ىف لك عبارة من العبارات  30س                        اجُّتد واإ

ال تفشل.   ما كرهت اإال الفاشل. احرتم امجليع اإال الفاشل.   احرتم امجليع غري الفاشل.  اجُّتد واإ

 اجعل لكمة )النهباء(جمرورة ابلفتحة ىف مجلُّتا."أأنت تتعمل مع النهباء  ": 31س

 باً مث أأعرب ما بعدهصغ من الفعل ىف امجلةل السابقة مش تقاً مناس  "اترخيها مْص بْل حيرتم":32س
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 حدد احملل االإعراىب للضمري ىف لك لكمة."اإننا قد كتبنا النْص بدمائنا كتابة مل يكتهبا أأحد ": 33س

 –امس زمان  –:اس تخدم اللكمة السابقة ىف أأربع مجل حبيث تكون ) امس ماكن "مس تقبل":34س

 امس مفعول ( - مصدراً مميياً 

 ادخل فعاًل يفيد الرجاء بدالً من اكدت         "اكدت النتيجة تظهر": 35س

  "ذم التوألك وامدح التولك": 36س     

 ىف مجلتني خمتلفني مث أأعرب الًك من اخملصوص ابملدح واَلم ىف لك مجةل.

 بصيغتني خمتلفتني."ال يتعاون الطالب مع معلمه": تعجب من.37س

 وضعه ىف مجِل مفيدة. "الأقوى"مؤنث : هات38س

ثبات ومرة ابلنفى"أأمل هتمت بعمكل؟": 39س  أأجب عن السؤال السابق مرة ابالإ

 : ادخل اإن عىل امجللتني وغري ما يلزم.   ذو العمل حمبوب.    ذوو العمل حمبوبون.       40س

 العارفون ""يعرفون": ما الفرق بني الواو ىف 41س

 بون.مهيم.          العارفون لقدر معلمهيم همذالطالب يعرفون قدر معل -1

 احلمك. القاىضأأخذ   حيمك بني الناس القاىضىف لك مجةل.   أأخذ  "القاىض": أأعرب لكمة 42س"

 لتحقيق التقدم. معاً هللا.  يتحد العرب  مع: أأعرب ما حتته خط ىف لك مجةل   كن 43س

 اجملُّتد هو الأوىل ابلنجاح -2 سلمت عىل الودل الأول -1اجعل العبارتني السابقتني للمؤنث 44.س

 ىف لك مثال.         ما أأقبح الظمل.      الظمل أأقبح الصفات."أأقبح": أأعرب لكمة 45س

 أأحذف الناخس وغري ما يلزم."اإنك حمب للوطن": 46س

.         س تفيدفت ىف لك مجةل مع بيان السبب.    مارس الرَّيضة  "تس تفد": أأعرب الفعل47س

              تس تفدمارس الرَّيضة 

 أأحذف "ما" من امجلةل وأأعد كتابة امجلةل."اإمنا املؤمنون اإخوة": 48س -1

 "صوب الأخطاء ىف امجلل الآتية":49س

أأى عاملون يعرفون واجهبم خيلصون.     اسعى ىف اخلري تنل السعادة.           -1

 دت.العمل.      الطالبة ِه الأمسى اإذا اجُّتوهللا لن يفشلن اجملُّتد.       أأحب س نني 

: ما حمك تقدمي اخلرب ىف لك مجةل من امجللتني امع بيان السبب.         دلى هدف عظي.     50س

 دلى الهدف.

لك مثال.      الالعبان الكهام أأحرز هدفاً.                           ىف"الكهام": أأعرب 51س

 .الالعبان الكهام أأحرزا هدفاً 

 اجعل امجلةل مجلع االإَنث وغري ما يلزم.  "أأولو العمل قادرون عىل الَّنوض ابلوطن":52س

آخرى."تنحىن": 53س  اجعل الفعل السابق واجب التوكيد ابلنون مرة وممتنع التوكيد مرة أ

 "فيحاء –انُّتاء  –رف اء ":بني نوع اهلمزة ىف لك امس من الأسامء الآتية54س

 لك مجةل . مث أأعربه       ما أأروعك من طالب.         أأروع بك : حدد املتعجب منه ىف55س

 طالباً.

-امس مرة-ىف املثال الأول ) امس زمان "وثبة"الأسد.       وثبة.        وثبت وثبة:  وثبت 56.س

 امس هيئة(-امس مرة-ىف املثال الثاىن ) امس ماكن "وثبة"هيئة(      امس 

حمذراً منة ىف مجلتني  "الثانية"مفرى به و "الأوىل"ةاجعل اللكم"احلرب" "السالم":57س

 خمتلفتني.

الأسامء السابقة ممنوعة من الْصف ماعدا اسام  "شيبان-قساوسة-أأمجل-املساجد-العوامل":58س

 حدده مع بيان السبب.

ي ة  –برية  –مالك  –:اكشف عن اللكامت الآتية ىف املعجم. ) يد  59س س ياسة  –رَّيضة  –بر 

 (  -أأس تاذ –اس امترة  -تصاالتا –أ الء  –

 مصدر رابعى(.-امس-مهزهتا قطع لأهنا )فعل "أأكرث":لكمة 60س

 حيحة.اخرت االإجابة الص 

 اجعل الامس املقصور ملحقاً ابملثىن           "الك املعلمني مفيد": 61س

 :ضع خطاً حتت الفعل املعرب بعالمة فرعية ىف امجلةل الآتية مث أأعربه.62س    

 "اعمتدوا عىل الأهجزة الطبية ليصلوا اإىل أأعىل درجات السالمةالأطباء "

اس تخرج املصادر من   "طمئنان عىل مس تقبل مْصالاهامتم ابلتعلي وثبة حنو الأمام لال":63س

 امجلةل السابقة وحدد نوع لك مصدر.

 : أأكد امجلل مبا يناس هبا من أأدوات التوكيد64س

الصالة         السامء ممطرة          يعمل املؤمن الصاحل.      يؤدى املسمل  -1

 اسع ىف طلب العمل       انتْص املْصيون ىف العارش من رمضان.

 بني نوع املش تق ىف لك مجةل مث أأعرب معموةل. :65س

 اليوجينيا خطر قامئ أأثره.   اليوجينيا خطر معروف أأثره.    اليوجينيا خطر هدام أأثره.       -1

وخمصوصا 0الً به مرة. ومفعوالً مطلقاً مرة. ومس تثىن مرة مفعو"المتسك":"اجعل لكمة 66س

 ومفعوالً لأجِل مرة ىف مجل مفيدة.  0النافية للجنس مرةومغرى به مرة وامس ال 0ابملدح مرة 

 مث اجعلها بدالً ىف مجلُّتا."سلواكً "أأعرب لكمة  "حسن الطالب سلواكً ": 67س

 .تنج .  احذر الأسد تغرق:.أأعرب ماحتته خط مع بيان السبب  أأحذر البحر 68س

 .الرجل.     توىف الرجل: أأعرب ما حتته خط ىف املثالني.       جن 69س

 ىف لك لكمة ابلعبارة  "أأل"بني نوع      "السالم العادل مطلب لك الشعوب":70س

 أأنفسمك. عليمكهمام عظام.      عليمك: أأعرب ما حتته خط.           71س

 النافية للجنس معراًب وغري ما يلزم."ال"اجعل امس       "فوقال خوف مينعىن من الت": 72س

اجعل الك من الأسامء السابقة منادى مع       "قائل اخلري –محمد  –جُّتاد أأولو الا ":73س

 ضبط املنادى ىف ثالث مجل خمتلفة.

 ىف لك مجةل.  بئس اخللق الكذب.  بئس خلقاً الكذب. "اخللق": أأعرب لكمة 74س

 أأعرب ما حتته خط مث اجعِل حاالً مفردة.           "ىف النجاح غبةر اذاكر ":75س

 .منترشا.       رأأيت اجليش منترشاً : أأعرب ما حتته خط.      رأأيت النجاح 76س

آمالً أأذهب اإىل اجلامعة أأعرب ما حتته خط.        :77س ىف التفوق.            أأذهب اإىل  أ

 ىف التفوق. أأمالً اجلامعة 

العمل فهو طريق احلق.   نعم الصفات العمل        أأعرب العمل    طريق التفوق.  :العمل هو 78س

 ىف لك مجةل.

              : ما حمك املس تثىن ىف العبارات     ما تفوق اإال املُجد.   تفوق امجليع اإال الكسول.   79س

 ما تفوق امجليع اإال الكسول.

 ة بدالً من "اإن" ة رشط غري جازمادخل أأدا :"اإن تسع ىف طلب العمل تر النجاح" 80س

 مفيداً. العمليكون  -.العملأأكون حيث يكون  -: أأعرب ما حتته خط.      81س

 :مىت السفر؟مىت تسافر؟أأعرب "مىت" ىف املثالني.82س

 :احرتم من حيب اخلري.       اجعل من الامس املوصول وصلته مش تقاً مناس باً 83س

 درسه مع بيان السبب"أأمس أأعرب لكمة محمد اكتب درسه  :84س

 رأأى واحد بيننا.       أأعرب ما حتته خط  مثةاملدرسة.       مثتانطلقت الطبيبة  -1:   85س

 هدى      بني أأصل الألف ىف اللكمتني السابقتني.      -:عالء    86س

 يق الفشل.  فهام طر  النفاق: أأعرب ما حتته خط.        الكذب و 87س

 فهو طريق الفشل. النفاقاإَّيك و        

( مث أأعرب الامس بعدها.88س  :اإنه املْصيني أأخوة.ادخل )ما( عىل )اإنه

هداية.أأعرب ما حتته خط ىف املثال السابق مث ادخل عىل امجلةل )صار(  منارات:كأن العمل 89س

 وأأعد اإعراب نفس اللكمة ىف مجلُّتا اجلديدة.

عراب معموهل ىف امجللتني الآتيتني:    يعيش الأب حامالً مهوم ش تق ومعِل واإ :بني الامس امل 90س

 َّي منجزًا.-2أأرسته.   

 الطبيبات00000ِه        طبيبة00000ِه : أأمكل ابمس تفضيل مناسب   91س

 :صوب اخلطأأ ىف املثال الآىت: الأهرامات من الآاثر الأكرث شهرة92س

 -ة:العبارات الآتي :بني نوع )ال( ىف93س

ال يلكف هللا نفساً اإال وسعها.             أأهيا الطالب ال يكن مهك املال.         -1

 نقدر اجملُّتدين ال املهملني.          ال طالب عمل مكروه.

             :بني نوع )ما( أأحب ما أأحبه أأىب.     ما أأمجل العمل!    ما يرتك العمل اإال كسول. 94س

منا أأنت طالب.    م  ده عند هللا.   ما أأفضل معل أأحببته؟ا تفعل من خري جتاإ

 يتحدون.أأعرب ما حتته خط. املْصينييتحدون.ليامت  املْصيون:ليامت 95س

ال هُتمل.أأعرب ما حتته خط.هتمل:جيب أأال 96س  .  اجُّتد واإ

     : ما حمك توكيد الفعل        )اتهلل لأكيدن أأصناممك(      )ولأصلبنمك ىف جذوع النخل(   97س

 وم من قوم(        الحتسنب هللا غافال عام يعمل الظاملون(.)ال يسخر ق

:علينا أأن نواجه أأخطار 99ضع )غري( بدالً من )اإال( س :" لن يفوز اإال الغلامن اجملُّتدون"98س

 الفرقة.حدد املوقع االإعراىب للمصدر املؤول.

                 ىف علوهمم. ْصواليق: أأعرب ما حتته خط مع بيان السبب    مل يكن الطالب 100س

 علامً. لزيدادوامل يكن الطالب مقْصين 

  :أأعرب امجلل الآتية

 .ِبئَْس الودل الفاشل             بَئَِس الودل الفاشل   

ا الفصل جيدا         اجمتعت الفصول ما عدا الفصل الثاين  . الطالبان ما عد 

 .حتتاج لِك حتفظها اإىل التنظيف املالبس حتتاج اإىل يك  حيفظها  املالبس

 .أأاله عيل  عام جيب عليه؟                     أأنت اله عىل مقعدك عين

 أأساه جعِل ينىس واجباته              أأساه الودل عن واجباته ؟

 . امس للفضيةل تعل قدرك                امس الفضيةل يعيل شأأنك

 .الأصدقاء ما خال صديقا حْضوا الصديقان ما خال  شيئا من الطعام       

م العدو  ما أأعظم أأال تعوق التقدم               أأال تعوقن تقد 

 .ال تكذب وتعتذر                 ال تكذب وال تعتذر

 .لنا اإىل من حيبكام حتبا            لنا اإىل ما شاء هللا هذا اخلري

 .ال هتميل فتفشيل                ال هتميل تفشيل

نه جنةام الصيام جنة                الصي  .الصيام الصيام فاإ

نسان وال نعبد اإال اإَّيه نسان     ال حنب سوى اخلالق االإ  .سو ى اخلالق االإ

 .جد يف معكل ترق بنفسك               احلياة جد ال لعب

 .أأنساء الوادل أأقاربك؟ اإذن فهو عاق     أأنساء وادلك أأقارب كل ؟ نعم أأقاريب

 .؟   أأراق الأمريكيون دم العراقينيريكيون سمل اجملد بدم العراقينيأأراق الأم

 مراجعة النحو 

  المضاف إليه -1 
 –الك  –مجيع  –بعض  –لك  –ذوو  –ذات  –ذو  –أأوالت  –بعد " أأولو  أأى لكمة اتىت -1

ليه جمرور  –أأبو  –ابن  –مع  –أأى  –غري  –سوى  –لكتا  الظرف بنوعيه " تعرب " مضاف اإ

 وعالمة جره ..........

َن" يعرب : مضري مبىن ىف حمل جر مضاف  -الياء -الهاء – هناية الامس " الاكف الضمري ىف -2

ليه   اإ

ليه جمرور وعالمة جره ..........  معظم  -تعرب : معرفة:نكرة +  -3   الطالبمضاف اإ

ليه جمرور  .......... مثال : طالب   نكرة نكرة + -4   نظر وهجة -   عمل: تعرب مضاف اإ

 جائزة نوبل . زويلَنل أأمحد الامس الثاىن :  -5

 النعت
 العاىل الطالب مبس تواه  -   املثاىل نعت مفرد ........  رأأيت الطالب  : معرفةمعرفة +  -1

 ذكيا  : نعت مفرد ...........  رأأيت طالبا  نكرة نكرة + -2

  الطالبةأأيُّتا  – العامل" يعرب نعتا مرفوعا   " أأهيا  امس مش تق أأيُّتا + –" أأهيا  -3

 "  الطالبوعا    " َّي هذا : يعرب نعتا مرف امس أأوهل الـــَّي + امس اإشارة +  -4

  الصديق: يعرب نعتا ............  " أأبو بكر   اللقبامس +  -5

 العاص مْص " بن: تعرب نعتا ................  " فتح معرو   ابنعمل +  -6

 أال --اال
 صبه ....... " عليك أأال هتمل دروسك " بعد " أأال " فعل مضارع منصوب وعالمة ن  -1

ال تفشل ىف حياتك "  -2  بعد " اإال " فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه ....... " ذاكر واإ

 األفعال الخمسة
اطبة " َّيء اخمل –أألف االثنني  –يــ  " ومنُّتيى بــ " واو امجلاعة  -لك فعل مضارع مبدوء بـــ : " ت

تعرفني " : فعل مضارع مرفوع وعالمة  –تعرفان  –" يعرفون اإذا مل يس بقها َنصب أأو جازم  -1

 رفعه ثبوت النون النه من الافعال امخلسة 

حىت تعرفا " فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف  –س بقت بأأداة نصب " لن يعرفوا  -2

 النون لأنه من الأفعال امخلسة 

 زوم وعالمة جزمه حذف النون ال تعرفهيا " فعل مضارع جم –" مل يعرفوا  س بقت بأأداة جزم -3

 المبتدأ
 طالب العمل متفوق ""  –املعرفة ىف بداية امجلةل " الطالب جمُّتد ىف دروسه "  -1

 اإمنا املؤمنون اإخوة  -أأما "  لوال العمل ما تقدمت البرشية       -اإمنا -الامس بعد " لوال -2

  مبىن ىف حمل رفع مبتدأأ هن "  مضري –مه  –هام  –ِه  –ملنفصل " هو مضري الغائب ا -3

 -5أأننت " مضري مبىن   –أأنمت  –أأنامت  –أأنت  –حنن  –مضري املتلكم واخملاطب املنفصل "أأَن  -4

 أأمانة هللا " –ميني هللا  –لكامت داةل عىل القسم " لعمرى 

 جمع المؤنث السالم
 يعرب حسب موقعه ىف امجلةل  -1

 عية " وجير ابلكرسة          "اإن العالقاتِ يرفع ابلضمة وينصب ابلكرسة " عالمة فر  -2"

 أسماء النواسخ

 اإن وأأخواهتا + جار وجمرور أأوظرف + امس  " امس اإن وأأخواهتا مؤخر منصوب وعالمة نصبه  -

اكن وأأخواهتا + جار وجمرور أأوظرف +امس  " امس اكن وأأخواهتا مؤخر مرفوع وعالمة  -

 ليس فيه الأمران -ليس بني الناس منافق       -فعه.........مثال  : اإن بداخِل نورا     ر 

 المعطوف
 ال "املعطوف عليه   حرف العطف        املعطوف –أأو  –مث  -ف -أأمه حروف العطف   " و

 املعطوف يتبع املعطوف عليه ىف االإعراب 

 العمل واالإميان الكهام حيققان التقدم     " معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة " مثال :

نتاج           " معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة " مثال :  تعىن دقة العمل وجودة االإ

 مثال : نسعى اإىل السالم ال احلرب    " معطوف جمرور وعالمة جره الكرسة "

 التوكيد اللفظى

 وب االإغراء والتحذير عادة يأأىت ىف أأسل

 ى منصوب وعالمة نصبه الفتحة "الُّتاون الُّتاون     " توكيد لفظ -مثال : الاحتاد الاحتاد     

 الظرف
 -مع –يوم  –مساء  –حلظة  –مىت  –قط  –حني  –" الآن  لكامت تدل عىل ظرف الزمان -1

 أأبدا " -بعد –قبل 

 -فوق –عند  -مع –بني  –أأمام  –ميل  –مث –مثة  -" شامل لكامت تدل عىل ظرف املاكن -2

 القطعة يكون منصواب وعالمة نصبه هناكل " غالبا الظرف ىف –هناك  -هنا –حيث  –قبل 

 الفتحة الظاهرة 

 التمييز الملحوظ
اش تد  –ازداد  –كفى  –املتعجب منه  –امس التفضيل  –بئس  –أأى امس نكرة يقع بعد  " نعم 

 –فعل مبىن للمجهول  –فعل عىل وزن فُعل  -قر -لفاخت -فاض -كرث -طاب –امتلأ  –

  –استشاط  -املنسوب

 متيزي منصوب وعالمة نصبه الفتحة "ال س امي  " يعرب 

 خصوصا  --خباصة  

 خباصة الأمم " مبتدأأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه  -" خباصة " مثال :

 خاصة الأدب "مفعول به منصوب –خصوصا  خاصة " مثال : –" خصوصا 

 "خباصة " تعرب " ش به مجةل ىف حمل رفع خرب مقدم "

 فعول مطلق لفعل حمذوف وجواب منصوب خاصة " ىف وسط امجلةل تعرب " م –" خصوص 

 خاصة " ىف هناية امجلةل تعرب " حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة  –" خصوصا 

 لكامت مفعول به

امس  –حاشا ": مفعول به  –خال  –ما خال " مفعول به ، " عدا  –" ما عدا املس تثىن بعد  -1

 جمرور 

 املتعجب منه ىف صيغة " ما أأفعِل " -2

 ى به واحملذر منه " ىف أأسلوب االإغراء والتحذير " املغر  -3

الضمري " اإَّيك  -6خاصة "  –بعد " خصوصا  -5الامس اخملتص ىف " أأسلوب الاختصاص "  -4

 " 

 أأمر + امس فعل  -7

 الخبر المفرد
 معرفة + نكرة " تمتم املعىن " تعرب خربا مرفوعا وعالمة رفعه..... " الطالب جمُّتد " -1

 ة  تعرب خربا مرفوعا وعالمة رفعه.. " مه املصابيح مضري + معرف -2

 امس اإشارة + معرفة تمتم املعىن  تعرب خربا مرفوعا وعالمة رفعه........   ذلمك الرابط  -3

 ال س امي + امس يعرب خربا مرفوعا وعالمة رفعه........ أأحب الشعراء ال س امي شوىق    -4

 المبتدأ المؤخر
 نكرة يمتم املعىن بدون نواخس  يعرب : مبتدأأ مؤخر مرفوع ......        جاروجمرور أأو ظرف + امس -1

 مثال : مَّنا أأساليب              بيننا رجال 

معرفة يمتم املعىن بدون نواخس  يعرب : مبتدأأ مؤخر مرفوع ......      جاروجمرور أأو ظرف +  -2

 مثال : ىف التأأىن السالمة      عندَن الابطال 

آخره مضري يعود عىل اخلرب يمتم املعىن بدون نواخس  يعرب : مبتدأأ جاروجمر  -3 ور أأو ظرف + امس أ

آاثره           مثال : ىف اللكية طالهبا       مؤخر مرفوع   حتت املبىن أ

 امس اس تفهام + معرفة          مثال : أأين املفر ؟ -4

" + امس " مبتدأأ مؤخر "    مثال : هنـــــا  مثة –مث  –هناكل  –هناك  –هنا  –" خباصة  -5

 مثة تضحيات   -ثــم رجل    -القاهرة  

 اخملصوص ابملدح و اَلم  " مبتدأأ مؤخر " -6

 نعم معال املذاكرة                   بئس ما تفعِل الُّتاون  مثال :

 المفعول المطلق
 " مفعول مطلق منصوب فعل أأو مش تق + مصدر من نفس حروف الفعل أأو املش تق يعرب  -1

 مثال : أأكدت العمل تأأكيدا " مؤكد للفعل "       قرأأت الكتاب قراءة كثرية "مبني للنوع "

 دة العلامء " مبني للنوع "* مس تفيد من العمل اس تفا

 جسدات " مبني للعدد" –جسدتني  –* جسدت اليوم جسدة 

 –عنادا  -عفوا –شكرا  – أأيضا –معوما  –همال  –خالفا  -حقا –لكامت مثل ) مثال  -2

ويِل  -وحيه -دواليك -حنانيك –سعديك  -لبيك -نْصا –صربا  –خاصة  –خصوصا  –س بحان 

) 

 المفعول آلجله

 اتم + مصدر " نكرة منون " يصح ان يوضع قبلها " ملاذا " يعرب "مفعوال لأجِل الكم  -فعل •

 ش ية الزللمثال : أأحرتم القانون دفعا للْضر         حتفظت ىف الكىم خ 

 الحال المفردة
مضري ابرز أأو مس ترت " + نكرة " مش تق "  –امس ظاهر  –فعل + صاحب احلال " معرفة  -1

فعولني " ومن خالل وضع سؤال مبدوء بكيف ....؟ واجلواب هو " بدون نواخس أأو فعل متعدى مل

 ليقااحلال "           مثال : نسعى جاهدين                  يشدو الطائر حرا ط 

 –خاصة  –بدال  –هجده  –سوَّي  –قاطبة  –وحده  -مجيعا–معا  –لكامت تقع حال : دامئا  -2

 اكفة " –أأمجعني  –جفأأة  –طاقته  –وحيدا  –خصوصا 

 التوكيد المعنوى
آخرها مضري الغائب "ـــه  –الك  –مجيع  –لك  –عني  –مؤكد + " نفس   –هام  –ها  –لكتا " أ

 معنوى مرفوع ، منصوب ، جمرور " حبسب اإعراب املؤكد هن " تعرب " توكيد  –مه 

 مثال :  جاء الرجل نفسه       

 المخصوص بالمدح والذم
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خرب ملبتدأأ حمذوف "                    –اابن " مبتدأأ مؤخر مرفوع بئس " هل اإعر  –بعد " نعم  -1

 مثال : نعم اخللق الصدق 

 ال حبذا اخليانة  مثال : حبذا الأمانة     ر "ال حبذا " يعرب " مبتدأأ مؤخ –بعد " حبذا  -2

 المتعجب منه
ول به وعالمة نصبه مثال :  ما أأمجل الطبيعة      ما : يعرب : مفع الصيغة الأوىل ) ما أأفعِل ( -1

 أأسوأأ هذا اخللق                ما أأعظم أأن يتوحد العرب 

أأو " فاعل مرفوع بضمة  –يعرب : فاعل جمرور لفظا مرفوع حمال  به (صيغة الثانية ) أأفعل ال  -2

 مقدرة منع من ظهورها اش تغال احملل حبركة حرف اجلر الزائد 

 مثال : أأمجل ابلصداقة               أأمجل بأأن تتناسق الأشاكل 

  امجلةل بدون فعل ) ما + فعل تعجب مناسب + نتعجب من الامس الأول -1"  طريقة التعجب

مضارع " ) ما + فعل تعجب مناسب + نتعجب من الفعل ابملصدر الْصحي  -فهيا فعل " ماض -2

 أأو املؤول ( 

 المضارع المرفوع
 اإذا مل تس بقه أأداة نصب أأو جزم 

 مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ) جيُّتد ( واملقدرة ) يسمو  -1

 جتُّتدين ( –ن ُّتداجت –مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ) جيُّتدون  -2

 البدل المطابق
جمرور " حسب  –منصوب  –امس اإشارة + امس معرف بــ الـــ يعرب بدل مطابق " مرفوع  -1

 أأهترب من تكل الأفعال  -رأأيت هذا املشهد   -اإعراب امس االإشارة  مثال : ذكل الرأأى مقبول   

 ب اللقب اإعراجمرور " حسب  –منصوب  –لقب + امس يعرب بدل مطابق " مرفوع  -2

 أأعزت بأأعامل الفاروق معر  -مثال : َنل ادلكتور أأمحد زويل جائزة نوبل      

 جمرور " حسب اإعراب الامس املهبم  –منصوب  –اإهبام + اإيضاح يعرب بدل مطابق " مرفوع  -3

نسان املْصى  أأسس طلعت حرب بنك العزة والكرامة بنك  –مثال : ليكن البناء هدفنا بناء االإ

 مْص 

 أأيُّتا + امس جامد " بدل مطابق مرفوع وعالمة رفعه ...." مثال :  أأهيا الناس  –ا أأهي -4

 النائب عن المفعول المطلق
 عامة ( + املصدر  –مجيع  –لك  –مش تق " ) بعض  –" فعل -1

 يعرب : َنئب عن املفعول املطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة   

 عامة  –مجيع  –بعض  –ظ " لك أأحب اخمللص لك احلب " السبب لف مثال : 

 عدد ( + املصدر  –امس تفضيل  –مش تق " ) امس اإشارة  –" فعل  -2

 يعرب : َنئب عن املفعول املطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة   

 عدد "  –امس تفضيل  –مثال : مس تفيد من العمل أألف اس تفادة " السبب " امس اإشارة 

ب : َنئب عن املفعول املطلق منصوب وعالمة نصبه عل + امس عىل وزن ) فعيال ( يعر ف -3

 نسري حنو التقدم رسيعا    " السبب " صفته "  -الفتحة مثال : نسعى حثيثا   

 فعل + مرادفه      يعرب : َنئب عن املفعول املطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة  -4

 مقت وقوفا رسيعا للقادم       " السبب " مرادفه  مثال :

 شططا ( –مرارا  –اترة  –جدا  –تقع َنئبا عن املفعول املطلق ) مرة  لكامت -5

 اسم ال النافية للجنس
بداع  -1  ال شك  –ال + امس ) يعرب امس ال مبىن عىل الفتح ىف حمل نصب ( مثال: ال اإ

نسانية بدون السالم العادل "  ال + مصدر + جار وجمرور " ال سعادة -2  لالإ

 عرب امس جمرور وعالمة جره ...( مثال : بال شك بـــ+ ال + امس   ) ي -3

 كلتا -كال 
  للتعذرلكتا ( بدون الضمري " هام " تعرب حسب موقعها ىف امجلةل ابلعالمات املقدرة  –) الك  -1

 فعه الضمة املقدرة للتعذر "مثال : الك املتسابقني فائزان    " مبتدأأ مرفوع وعالمة ر 

مة  " امس اإن منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة للتعذر مثال : اإن لكتا الفرتتني رضوري   تان للأ

لكتاهام ( تعرب حسب موقعها ىف امجلةل ترفع ابلألف وتنصب وجتر  –بدون مثىن + ) الكهام  -2

 عه الألف لأنه ملحق ابملثىن ابلياء   مثال : الكهام فائزان  " مبتدأأ مرفوع وعالمة رف

 تاهام ( توكيد معنوى لك  –فعل + مثىن + ) الكهام  -3

 مثال : رأأيت املتسابقني لكهيام  " توكيد معنوى منصوب وعالمة نصبه الياء 

 مثىن " توكيد معنوى مرفوع  -لكتاهام (+ فعل به أألف االثنني   – مثىن + ) الكهام -4

 الطالبان الكهام مؤدابن  -مثال : الرجالن الكهام يصنعان املعروف    

 لكتاهام (+ مفرد   " مبتدأأ اثن مرفوع " الطالبان الكهام مؤدب  – مثىن + ) الكهام -5

 المفعول به
 بــ " ماذا "  اإجابة السؤال " املفعول به " مجةل فعلية " اجعلها سؤالا مبدوءا  -1

 حققوا هبا اإجنازات ال حْص لها  -مثال : قرأأ الطالب الكتاب   

 –ظن  –اختذ  –وجد  –عمل  –رأأى  –منح  –أأعطى  –أأفعال متعدية ملفعولني " جعل  -2

 فعول به اثن رأأيت العمل َنفعا " م -مثال : منحهم املال " مفعول به اثن "زمع " –خال  –حسب 

 الفاعل
 من " اإجابة السؤال " الفاعل " وميكن تقدميه عىل الفعلمجةل فعلية " اجعلها سؤالا مبدوء بـ -1 

نسان   ية               ظهر هذا الشعور جليا مثال : تتحقق فيه املبادىء االإ

 لعمل الاجُّتاد بئس + معرفة " تعرب فاعل مرفوع "                    مثال : نعم ا –نعم  -2

 دهش " + امس " يعرب فاعل مرفوع  –جن  –حيسن  –ميكن  –ينبغى  –" جيب  -3

 نعيش ىف عامل جن ساكنه  -مثال : ميكن الاس تغناء عن القروض       

 املتعجب منه ىف صيغة " أأفعل به "    مثال : أأعظم ابجملُّتد  -4

 كفى ابهلل وكيال  كفى + امس        مثال : -5

 اليقظ عقِل  -معمول امس الفاعل وصيغة املبالغة     مثال : املتحْض فكره  -6

 المجرور
ـ  –عىل  –عن  –ىف  –اإىل  –أأشهر حروف اجلر الأصلية )من   حاشا ( – خال –عدا  -لــ -ـب

 الفتحة فرعية  –الياء  –يعرب امس جمرور وعالمة جره ....  ) الكرسة أأصلية 

 لنا ىف العامل أأمحد زويل القدوة  –اس متعت اإىل ذى خلق  -مثال : نس تقر عىل قواعد صلبة  

 غير وسوى
   سوى ( تعرب : مس تثىن منصوب وعالمة نصبه الفتحة                   –اتم مثبت ) غري  -1

 مثال : حْض الطالب غري طالب 

 منصوب  –جمرور  –" مرفوع  بدل –سوى ( تعرب : مس تثىن منصوب  –اتم منفى ) غري  -2

 بدل مرفو ع "  –مثال : ال يرىض املْصيون ابلكسل سوى جاهل  " مس تثىن منصوب 

 سوى ( تعرب حسب موقعها ىف امجلةل  –َنقص منفى ) غري  -3

 غري ذى خلق حسن  " فاعل مرفوع  مثال : ال يسعد وجداننا

 جزم المضارع
( + مضارع   " فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه ال الناهية  –الم الأمر  –ملا  –) مل  -1

 حذف النون "  –حذف حرف العةل  –السكون 

املضارع ىف  -2مثال " ال تسع ىف الرش   " مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العةل "

 جواب الطلب 
 مضارع مقرتن بالم الأمر ( + مضارع ) يصح وضع لكمة ىك قبِل ( –مر ) فعل أأمر * أأ 

 ارع جمزوم ىف جواب الطلب وعالمة جزمه .يعرب : مض

 مثال : اجُّتد ىف دروسك تسم مزنلتك                

 + مضارع ) أأمر حمبوب ( مضارع جمزوم ىف جواب الطلب-----------* ال الناهية + مضارع 

 ال تعامل الناس بقسوة حيبوك  -: ال تكذب حيرتمك الناس  مثال   

 + مضارع ) أأمر مكروه ( مضارع مرفوع وعالمة رفعه ......-----------* ال الناهية + مضارع 

 ال تغضب تندم عىل سلوكك -مثال : ال تكذب يبغضك الناس      

 املضارع ىف أأسلوب الرشط ) فعل الرشط وجوابه (  -3

أأى.( + مضارع ) فعل الرشط ( +  –أأَّين  –مىت  –همام  –ما  –من  –مة ) اإن أأداة رشط جاز 

 الرشط (        مضارع ) جواب 

 مثال : من يرق بأأدبه يفز ابالحرتام والتقدير    

                         بناء الماضى واألمر
 –تعاملُْت  –امَل الضم ( مثال : تع –السكون  –مبىن دامئا عىل ) الفتح  الفعل املاىض : -1

 تعاملوا 

 الفعل الأمر : مبىن دامئا ) يبىن عىل ما جيزم به مضارعه ( -2

أأيُّتا الفتيات  –اصنعَن املعروف  –اخلري  اسعوا ىف –اسع ىف اخلري  -مثال : ذاكْر دروسك   

 اسعني 

 المستثنى ب اال
........."      مثال : + اإال + املس تثىن " يعرب مس تثىن منصوب -------------اتم مثبت  -1

 أأحب الأصدقاء اإال الكسول 

 جمرور" -منصوب –بدل مرفوع  –+ اإال + املس تثىن " يعرب مس تثىن منصوب ---اتم منفى  -2

 جاهل  –مثال : ال يرىض املْصيون ابلكسل اإال جاهال           

ف النفى والأداة + اإال + املس تثىن " يعرب حسب موقعه ىف امجلةل "احذ--------َنقص منفى  -3

 "          مثال : ال يسعد وجداننا اإال ذو خلق حسن 

 المصدر المؤول
 املصدر املؤول يتكون من ) أأن + الفعل املضارع (

 ل املصدر املؤول اإىل مصدر رصحي ) حذف أأن مث حتويل املضارع اإىل مصدر رصحي (حتوي -

 قعه ىف امجلةل موقعه االإعراىب  : ىف حمل رفع أأو نصب أأو جر " حسب مو  -

 مثال : ال ميكن أأن تتقدم البالد اإال ابلتمنية     " ىف حمل رفع فاعل " 

 اقتران جواب الشرط بالفاء
+ فـــ)الرابطة جلواب الرشط( + ---غري جازمة " + فعل الرشط  –أأداة رشط " جازمة  -

 جواب الشرط

 حكم االقتران : واجب االقتران بالفاء  -
 " من يف بوعده فهو الصديق اخمللص "  السبب " مجةل امسية "   مجةل امسية       -1

رجاء (   اإذا حتدثت فاصدق  –ن مت  -اس تفهام –هنيى  –مجةل فعلية فعلها طلىب ) أأمر  -2

 احلديث

عىس " السبب جواب الرشط  –ليس  –ال حبذا  –حبذا  –بئس  –جواب الرشط " نعم  -3

 نا فليس منا "مجةل فعلية فعلها جامد        " من غش  

سـ " السبب جواب الرشط مجةل فعلية  –سوف  –قد  –لن  –جواب الرشط قبِل " ما  -4

خالص فسوف تنال اجلزاء الكبري  مس بوقة بـ.....مثال :  مىت ترض هللا وتؤد واجبك ابإ

 كم 
 المتيزي منصوب " مك كتااب قرأأت "  –مك اس تفهامية  ---------مك + نكرة ) مفرد منصوب (  -1

 مك اس تفهامية " من مك س نة ِت البناء "-------حرف جر + مك + مفرد " منصوب أأوجمرور  -2

 المتيزي جمرور –مك خربية  ----------جمرور " أأو من مك + نكرة " مفرد أأو مجع  -3

 مك من طالب جنحوا  -مك طالب جنحوا    -مك كتاب قرأأت                

 النعت الجملة
مضارع ) نعت مجةل فعلية ( بعيدا عن النواخس وأأساليب  –فعل ماض نبحث عن نكرة +  -1

 الرشط 

 ملبادىء  " ىف حمل جر نعت " مثال : ال سعادة اإال ىف ظل سالم تتحقق فيه ا

آخره مضري أأو مضري + خرب  ) نعت مجةل امسية ( مثال : ال حامية  -2 نبحث عن نكرة + مبتدأأ أ

 " لأمة ماضهيا عريق   " ىف حمل جر نعت 

* نفس الطريقة مع النعت ش به امجلةل   " شاهدت قائدا ىف املعركة   " ىف حمل نصب نعت " 

 نصب المضارع
مضارع منصوب            --------حىت( + فعل مضارع  –لكيال  –لىك  –ىك  –لن  –أأال  – ) أأن -1

 ذاكروا حىت تنجحوا  -مثال : أأن جتُّتد خري كل    

 رع ) يصح وضع عشان ماكن الالم (  * أأطع وادليك لتنال رضا هللا الم التعليل + فعل مضا -2

" مضارع منصوب بعد الم اجلحود "     مثال :   + لـــ + فعل مضارع ------مل يكن  –مأاكن  -3

 مل يكن عظامء البرشية ليفرطوا ىف ماكنُّتم  -ما كنا لنفرط ىف حقوقنا    

واو املعية (مثال  –ارع ) منصوب بعد فاء الس ببية و " + فعل مض -" فـــ -----طلب  –نفى  -4

أندم     تنه عن خلق وتأأىت مثِل ال -ال هتن نفسك فتسمو مزنلتك    -: ما قْصت ىف معىل فأ

 المصدر الصريح
 فَْغل" –فعيل  –فُعال  –فََعالن  –فُعةل  –املصدر الثالىث " ِفعاةل  -1

 نْص   –صهيل  -سعال –طريان  –محرة  –مثال : جتارة   

فعال  –اإفاةل  –فعلةل  –فعالل  –تفعةل  –تفعيل  –مفاعةل  –املصدر الرابعى : ِفعال  -2  اإ

  –اإقامة  –دحرجة  –زلزال  –تمنية  -تعلي –جمادةل  -مثال : جدال  

 تفاعُل  –تفُعل  –افتعال  -املصدر امخلاىس : انفعال -3

 تعاىل  –تفاىن  –تشارك  " تداىن  –تقدم  –اختصار  –مثال : انطالق 

 اس تفاةل                  –املصدر السداىس : اس تفعال  -3

 اس تقامة  –مثال : اس تخراج     -4

 الصرفى الميزان
 عىل وزن ) فعل (  ---------نأأىت ابملاىض الثالىث  -1

 اس تفعل ( ----بقية حروف اللكمة كام ِه ىف نفس ماكهنا من اللكمة ) اس تخرج  -2

 يفلن (  ---عةل (  ) ينلن  ---ذف ىف الوزن ) صةل احلرف احملذوف حي -3

 يفعون عىل وزن )  --يسعون "  –يسمون  –يرجون  –* الرجال " يدعون 

 عىل وزن ) يفعلن  ------يسعني "  –يسمون  –يرجون  –النساء " يدعون  

 الحال الجملة
 ل مجةل امسية " مضري ابرز أأو مس ترت ( + مبتدأأ وخرب " حا –فعل + معرفة ) امس ظاهر  -1

 تعيشوا وأأعالممك مرفوعة   " الرابط الواو " امجلةل الامسية ىف حمل نصب حال  مثال :

 مثال : يواجه العتاة ومه يفرضون قوانيَّنم اجلائرة   " الرابط " الواو والضمري " 

 مضري ابرز أأو مس ترت (+ فعل  " حال مجةل فعلية "  –فعل + معرفة ) امس ظاهر  -2

 " امجلةل الفعلية ىف حمل نصب حال "  جاء الرجل يبتسم وهجه  مثال : 

 * نفس الطريقة ىف احلال ش به امجلةل     مثال : شاهدت الرجل ىف مصنعه 

 ماهل + فعل  " حال مجةل فعلية "     مثال : ماهل يرتك العمل  -3

 الضمائر
أأننت ( مضري  –أأنمت  –أأنامت  –أأنت  –حنن  –أأَن  –هن  –مه  –هام  – ِه –منفصل :)هو  -1

 مبىن ىف حمل رفع مبتدأأ     ) اإَّيك ( مضري مبىن ىف حمل نصب مفعول به 

 متصل : ىف حمل جر : -2

ليه       -هـ  –َن  –ظرف + ) ك  –مس * ا  ) كتاهبم ( ى ( مضري مبىن ىف حمل جر مضاف اإ

 ) لنا (   ى ( مضري مبىن ىف حمل جر امس جمرور       -ـ ه –َن  –رف جر + ) ك * ح

 ىف حمل نصب : 

  وأأخواهتا    ) لكنه ( ى( مضري مبىن ىف حمل نصب امس اإن -هـ  –َن  –اإن وأأخواهتا + ) ك  *

" علمنا فعل ماىض أأو فعل مضارع + َن  قبلها متحرك "مضري مبىن ىف حمل نصب مفعول به  *

 الوادل 

 " علمىن مفعول به       ى ( مضري مبىن ىف حمل نصب –ك  -مضارع + ) هـ عل ماىض أأو * ف

 ىف حمل رفع : 

َّيء  –نون النسوة  –واو امجلاعة  –أألف االثنني  –* فعل ماىض أأو مضارع +" اتء الفاعل 

 اخملاطبة 

 تعرفني  –ينلن  –يتعلموهنا  –عرفت  مثال :مضري مبىن ىف حمل رفع فاعل     

 " حطمنا املغول حمل رفع فاعل   عل ماىض أأو مضاارع + " َن " قبلها ساكن . مضري مبىن ىف * ف

 َن"–َّيء اخملاطبة  –نون النسوة –واو امجلاعة –أألف االثنني –* اكن أأو اكد وأأخواهتام + اتء الفاعل

 كنا  –أأوشكوا  –لست  مضري مبىن ىف حمل رفع امس .....     مثال :

 أنواع الخبر
 الواو "  –الألف  –الضمة  ) ما ليس مجةل وال ش به مجةل ( مرفوع وعالمة رفعه " املفرد -1

 الاجُّتاد واملثابرة مفتاحا التفوق  –الصمود العرىب شامخ الراَّيت  -مثال : الصحبة السعيدة فن   

 بتدأأ ( امجلةل الفعلية ىف حمل رفع خرب ) فعل ماىض أأو مضارع يمتم معىن امل مجةل فعلية  -2

 نسانية تس تقر عىل قواعد صلبة العالقات االإ  -مثال : العمل اخلالق يربز طاقات الفرد   

آخره مضري" + خرب ( امجلةل الامسية ىف حمل رفع خرب  –مجةل امسية ) مبتدأأ " مضري  -3  امس أ

 ُّتد ىف حياته املتفوق هو اجمل -مثال : الصمود العرىب راَّيته شاخمة  

ليه ( يمتم معىن املبتدأأ  " ش به امجلش به امجلةل  -4 ةل ىف حمل : ) جارو جمرور " ظرف + مضاف اإ

 الطالب بني معلمهيم   -رفع خرب      مثال : العامل ىف مصنعهم  

 جمل في محل جر
ليه " حني ) غري –يوم  –حيث  -1  منون ( + مجةل امسية أأو فعلية  " ىف حمل جر مضاف اإ

 الامل صفة رائعة حني يوجد ىف البرش  -مثال : أأرامك حيث الناس واقفون    

ليه "     اإذا ذاكرت  –مىت  –ملا  -اإذ  –اإذا  -2 أأَّين + فعل الرشط " ىف حمل جر مضاف اإ

 جنحت 

 نكرة جمرورة + مجةل امسية أأو فعلية " ىف حمل جر نعت "  مررت بقائد بطوالته رائعة  -3

 خرب لناخس

فعل  –ال ( + امس " مفرد "  –لعل  –ليت  –لكن  –كأن  –أأن  –خرب حلرف َنخس ) اإن  -1

ليه " ش به  –جار وجمرور  –بتدأأ وخرب " مجةل امسية " م  –" مجةل فعلية "  ظرف ومضاف اإ

 "  امجلةل

 املفرد : خرب مرفوع وعالمة رفعه ...   والباىق ىف حمل رفع خرب 

 كأن ىف يدمه مفاتيح النْص  –لكَّنا تش تد ظهورا  -مثال : اإن العمل نور   

 مازال ......... ( -ما دام –ليس  –ظل  –صار  –أأمىس  –أأصبح  –خرب لفعل َنخس ) اكن  -2

ظرف  –جار وجمرور  –تدأأ وخرب " مجةل امسية " مب  –فعل " مجةل فعلية "  –+ امس " مفرد " 

ليه " ش به امجلةل "  املفرد : خرب منصوب  والباىق ىف حمل نصب   ومضاف اإ

 مازال العامل هيمت ابلسالم  –ليس للك واحد حظ مَّنا  –مثال : عليك أأن تكون يقظا 

 عال مقاربة ورجاء ورشوعأأف

 أأوشك : كثري اقرتان اخلب بأأن (  –اخلرب بأأن كرب : قليل اقرتان  –) اكد أأفعال املقاربة  -1

 أأوشكت مْص أأن تدخل عْص املوجة الثالثة  -مثال : ياكد الليل ينتصف      

 رب بأأن (اخلولق : واجب اقرتان اخل –حرى  –) عىس : كثري اقرتان اخلرب بأأن فعال الرجاء أأ  -2

 مثال : عىس الطب أأن يتقدم     

 بدأأ : ممتنع اقرتان اخلرب بأأن (  –أأنشأأ  –جعل  –طفق  -أأخذ –) رشع فعال الرشوع أأ  -3

بداع اللغة العربية -مثال : طفق النس ي يداعب الأغصان  أأخذ الطالب يتأأمل ىف اإ

 * من أأخوات اكن ،امسها مرفوع ، وخربها يكون ج

ال تكون  أأفعاال اتمة  حمل نصب ، واإ

 الب الكتاب   " فاعل مرفوع   أأخذ الط –مثال : اخذ الطالب يكتب  " امس أأخذ مرفوع .." 

 جمل ال محل لها 
امس موصول )  -2أأول مجةل ىف القطعة : ال حمل لها من االإعراب  " السبب : مجةل ابتدائية   -1

 ما (+ مجةل  " صةل املوصول "  –من  –اَلين  –الىت  –اَلى 

 مثال : الطالب اَلى جنح امسه ىف لوحة الرشف     

 وهللا لأذاكرن  -أأداة القسم + جواب القسم " السبب : جواب قسم "       -3

 البناء للمجهول

آخره ) سأأل -1 –بورك ، قال  –س ئل ، ابرك  -ضبط الفعل املاىض : مض أأوهل وكرس ما قبل أ

 قيل 

آخره )يفتح ضبط الفعل املضارع : مض أأوهل وفتح ما قب -2  ال تق -تباد ، تقول –يُفتَح ، تبيد  –ل أ
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واو –مضري يكون للرفع " اتء فاعل  –حذف الفاعل : وحيل حمِل املفعول به ) امس ظاهر  -3

 امجلاعة(

 مثال: يبيد طوفان املعلومات فاقدى الهوية ) يباد فاقدو الهوية ( 

 مثال : زادتىن القراءة ثقافة ) زدت ثقافة ( 

 الصناعىالمصدر 
آخره  نسانية مسة البرش  ية ) برشط -------امس أ  أأال يعرب نعتا (   مثال : االإ

 امس منسوب  --------العوامل الطبيعية أأثرت عىل الأرض  -

 العدد
 ( يطابق ما قبِل ىف التذكري والتأأنيث بدون متيزي        " اشرتيت كتابني اثنني " 2 -1)  -1

رور ابالإضافة ، العدد حسب التذكري والتأأنيث ، المتيزي مجع جم ( خيالف ما بعده ىف10 –3) -2

 موقعه

اإحدى عرشة طالبة " والمتيزي مفرد  –( يطابق ما بعده    " أأحد عرش طالبا  12 – 11)  -3

 منصوب 

 ( اجلزء الأول خيالف والثاىن يطابق " المتيزي مفرد منصوب  19 – 13)  -4

 عرشة طالبة مخس  –مثال : ثالثة عرش طالبا     

قعه ىف امجلةل يرفع ابلواو وينصب وجير ابلياء ، المتيزي مفرد ( يعرب حسب مو 90 –20)-5

 منصوب 

 " خيالف والمتيزي مفرد منصوب  9 – 3" يطابق  ، "  2- 1( "  99 – 21)  -6

 ........( المتيزي مفرد جمرور - 1000 – 100)  -7

حسب  جر" –نصب  –ح اجلزأأين ىف حمل " رفع ( مبىن عىل فت 19 –11* العدد املركب من )

 ( يعرب اإعراب املثىن  12موقعه ما عدا ) 

 أسماء خمسة
تعرب حسب  -----هـ  " أأو امس ظاهر  –َن  –ذو ( +) مضري" ك  –فو  –مح  –أأخ  –) أأب 

 موقعها ىف امجلةل وترفع ابلواو وتنصب ابلألف وجتر ابلياء 

آمن أأبوبكر    سلمت عىل ذى خلق  -ال فض فوك    -رأأيت أأخاَن  -مثال : أ

 المنادى
نكرة  –نكرة مقصودة  –أأى ( + امس " منادى ) عمل  –أأ  –أأسلوب النداء : حرف النداء ) َّي 

 شبيه ابملضاف (الأول والثاىن مبىن عىل ما يرفع به والباىق منصوب  –مضاف  –غري مقصودة 

 ىن عىل الضم ىف حمل نصب "مثال : َّيمثال : أأهيا الطالب اجُّتدوا  " منادى نكرة مقصودة مب

 حاكم العرب احتدوا  " منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة "

 توكيد الفعل بالنون
 املضارع : * 

آخر الفعل  (  -1  واجب التوكيد : ) وهللا + لــ ىف أأول الفعل + ن ىف أ

 ون التوكيد "مثال : وهللا لينتْصن العرب  " فعل مضارع مبىن عىل الفتح التصاهل بن

آخر الفعل (     –متىن  –اس تفهام  –هنيى  –طلب " الم الأمر  جائز اتوكيد :  ) -2 رجاء" + ن ىف أ

 مثال : هل يسعني " يسعى " العرب حنو الاحتاد 

 ممتنع التوكيد ابلنون :) الفصل بني الفعل والالم بــ " سوف " + حذف النون ( -3

  وهللا لسوف يكسب معر رضا ربه ------مثال : وهللا ليكسنب معر رضا ربه 

 * الأمـــر ) جائز التوكيد ابلنون (    مثال : اسعني ىف اخلري

 فعل مضارع مبىن عىل السكون  " الفتيات يرجون اخلري "   ---* املضارع + نون النسوة 

 عالمات االعراب
 الواو : فرعية (  –الألف )  –الرفع ) الضمة : أأصلية (  -1 * الامس :

 الكرسة " فرعية " (  –الياء  –الألف )  –النصب : ) الفتحة : أأصلية (  -2

الرفع )  -1الفتحة " فرعية " ( * الفعل املضارع :  –الياء )  –اجلر : ) الكرسة " أأصلية " (  -3

 ة ) ثبوت النون " فرعي -الضمة " أأصلية " (

اجلزم : ) السكون "  -3ية " (حذف حرف النون " فرع )  –النصب : ) الفتحة " أأصلية " (  -2

 حذف حرف النون " فرعية )  –أأصلية " ( 

 اسم الفاعل
 ساع  –فاع (   مثال : قارىء  –لفعل ثالىث : عىل وزن ) فاعل  -1

 أأو يــ  –ِ ) احلرف قبل الأخري -----لفعل غري ثالىث :احلرف الأول ) ُمــ (  -2

 مس تفيد  –متخاذل  –مقي  –مثال : حمافظ   

 ا عدا أأسامء الأشخاص واملهن ، ويأأىت مؤنثا ومثىن ومجع ، ويعرب حسب موقعه ىف امجلةل * م

 صيغ المبالغة
فِعل ( وتدل عىل املبالغة والكرثة   مثال :  –فعيل  –فعول  –مفعال  –أأسامء عىل وزن ) فعال 

 يقظ  –نذير  -ورصب –معطاء  –قوال 

 ا ومثىن ومجع ، ويعرب حسب موقعه ىف امجلةل * ما عدا أأسامء الأشخاص واملهن ، ويأأىت مؤنث

 اسم المفعول
 مقىض  –مدعو  –هميب  -لفعل ثالىث : عىل وزن )مفعول (  مفهوم   -1

 حماط  –أأو ا ( مثقف  –َ لفعل غري ثالىث : احلرف الأول ) ُمــ ( احلرف قبل الأخري)  -2

 ويعرب حسب موقعه ىف امجلةل * ما عدا أأسامء الأشخاص واملهن ، ويأأىت مؤنثا ومثىن ومجع ، 

 اعراب المعمول
يعرب املعمول ) فاعل أأو مفعول به (  -------صيغة مبالغة عامةل + املعمول  –امس فاعل عامل  -1

تــ " مثال : وقف  -يــ عن طريق حتويل امس الفاعل أأو صيغة املبالغة اإىل فعل مضارع مبدوء بــ " 

 هل حريص الطالب عىل القراءة ؟  - املْصى ىف ميدان التحرير رافعا رأأسه 

 الثاىن اإن وجد مفعول به اثن  –امس املفعول العامل + املعمول + املعمول " يعرب َنئب فاعل  -2

 أأممنوح املتفوق جائزة ؟ –مثال : املؤمن مغفور ذنبه  

 رشوط العمل للمش تقات العامةل : 

 َّيته معرفة : السبب " مقرتن بأأل "    مثال : الشاخمة را -1

 دال عىل احلال أأو الاس تقبال   " يسري اجلنود مرفوعة أأعالهمم "  -1نكرة منونة : السبب  -2

ال حريص اإال  –اس تفهام (  كفاَحم مرشوع هنجه  –نفى  –موصوف  -اعمتد عىل ) مبتدأأ  -2

 ؤمن امل

 الربط بين جملتى الشرط
 مىت "  –من  –نضع ىف بداية امجلةل أأداة الرشرط اجلازمة " اإن  -1

 فعل الرشط وجواب الرشط فعالن ماضيان  ) بدون تغيري (  -2

آخر حرفني ( وحنذف أأحد  اإذا اكن فعل الرشط أأوجواب الرشط فعالن مضارعان ) ننظر -3 اإىل أ

 و ( مع ضبط فعىل الرشط واجلواب  –ن  –ى  -هذه احلروف ) ا

يزيد :  -يقول : يقل –: يعرفوها يعرفوهنا  –يرىض : يرَض  –يسمو : يسُم  –مثال : )يؤدى :يؤِد 

 يزد(

 اإذا طلب اقرتان جواب الرشط ابلفاء ، أأو ىف السؤال أأحد رشوط الاقرتان  -4

    عِل مقرتَن ابلفاء بدون حذف " جن"     

 المصدر الميميى
 –مْفِعل  –+ امس مبدوء بــ ) مــ ( من نفس حروف الفعل عىل وزن ) مْفَعل  --------فعل  -1

 عول من غري الثالىث ( امس املف

 انْصف الطالب منْصفا  -مثال : سعيت حنو هدىف مسعى حثيثا  

امس املفعول من غري الثالىث ( يصح أأن  –مْفِعل  –َعل امس مبدوء بــ ) مــ ( عىل وزن ) مفْ  -2

 نضع ماكنه مصدرا رصحيا 

 ىف السمل جيب مس تعمل الطاقة  –مسعامه اكن منظام  -مثال : موعد احلر دين عليه  

 خمافة ...  –منفعة  –مفسدة  –حمبة  –هملكة  –مْضة  –لكامت تقع مصدرا ممييا : " معذرة  -3

 كسر وفتح همزة ان
 السبب : يصح ان تؤول مع معمولهيا مبصدر رصحي  --فتح اهلمزة ) أأن (  1

 مثال : علمت أأن العمل َنفع      يصح ان تؤول مع معمولهيا مبصدر رصحي 

 –مجةل احلال  –مجةل الصةل  –أأول ) الالكم  السبب : وقعت ىف -------مهزة ) اإن ( كرس  -2

أأال ( مثال : اإن الصمت جيلب  –الك  –اإذ  –جواب القسم ( أأو وقعت بعد ) القول  حيث 

نه َنحج   -الهيبة   قالوا اإن احلرب اندلعت  –رأأيت اَلى اإ

 حرف الجر الزائد
حذف النفى رة " تعرب حسب موقعها ىف امجلةل بعد + من + نك ---نفى أأو اس تفهام  -1

 والاس تفهام ومن 

 مثال : هل من راحة تعادل راحة الضمري   " مبتدأأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة " 

ليس + بــ + خرب ليس   " خرب ليس جمرور لفظا منصوب حمال   " ليس الامتحان بصعب "  -2

 ظا مرفوع حمال "" كفى ابهلل نصريا " كفى + بــ + امس " فاعل جمرور لف 3

 فعل التعجب + بــ + املتعجب منه  " فاعل جمرور.... "  أأكرم بقائل احلق  -4

 * ) رب ( حرف جر شبيه ابلزائد ما بعده يعرب " مبتدأأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة 

 مثال : رب فاشل بدأأ حياة جادة وجنح فهيا 

 المقصور
آخره ) ا   دنيا  – الأعىل –كربى  –ى تنطق أألف (     عصا  –* امس أ

 * يعرب حسب موقعه ىف امجلةل " يرفع ابلضمة وينصب ابلفتحة وجير ابلكرسة " املقدرة للتعذر 

 فأأكرث تقلب َّيء ( 4تقلب واو الألف  3* عند التثنية ومجع املؤنث السامل : بقاء الياء ) الألف 

 أأننت العلييات شأأَن  –أأنامت العلييان شأأَن  –عليان شأأَن أأنامت الأ  –مثال : أأنمت الأعىل شأأَن 

 * عند مجع املذكر السامل " حيذف احلرف الأخري "  أأنمت الأعلون شأأَن 

 المنقوص
آخره ) ى قبلها كرسة (    مثال : الساعى   داع  –الرامية  –* امس أ

هرة وجير ابلكرسة املقدرة امجلةل يرفع ابلضمة املقدرة وينصب ابلفتحة الظا * يعرب حسب موقعه ىف

 للثقل 

 * عند التثنية ومجع املؤنث السامل : بقاء الياء    " أأننت ساعيات ىف اخلري " 

 * عند مجع املذكر السامل :  حتذف الياء           " أأنمت داعون اإىل اخلري " 

 الممدود
آخره )" اء " قبله   حصراء –سامء  –قضاء  –ا حرفان فأأكرث (   ابتداء امس أ

 يعرب حسب موقعه ىف امجلةل يرفع ابلضمة وينصب ابلفتحة وجير ابلكرسة  

 * نوع اهلمزة : 

 أأصلية : تبقى اهلمزة عند التثنية وامجلع السامل بنوعيه" مه قراءون للأدب  1

ية وامجلع السامل بنوعيه   * سكنت ىف منقلبة عن أأصل : تبقى اهلمزة أأو تقلب لواو عند التثن  -2

 ناوين خمتلفني ب  –بناءين 

 مزيدة للتأأنيث : تقلب اهلمزة لواو عند التثنية ومجع املؤنث السامل  " مشيت ىف حصراوات "  -3

 الملحقات
 اثنتان (  –اثنان  –لكتا  –امللحق ابملثىن : ) الك  -1

 -عليون  –س نون  –بنون  –أأهلون  –عاملون  –ذوو  –امللحق جبمع املذكر السامل :) أأولو  -2

 " (  90- 20"  –أأرضون 

 .  -عرفات  –براكت  –سادات  –امللحق جبمع املؤنث السامل : ) أأوالت  -3

 استعماالت ما
 رشطية : ما تفعل من خري جتده               -1

آة     -2 منا الش باب مرأ  الأمة  اكفة : اإ

 تعجبية : ما أأروع ش باب مْص                 -3

 اس تفهامية : بـم التعلل ؟    -4

 ما تفعِل الصدق               موصوةل : نعم -5

 جحازية : ما الامتحان بصعب   -6   

 التفضيل
 مْص ِه الكربى  -فعىل (     مثال :  التفوق أأفضل من االإهامل    – * امس عىل وزن ) أأفعل

 : ـــاالتــــه ح

فراد والتذكري والتنكري   " املتفوق أأفضل من غريه "  -1  جمرد من أأل واالإضافة : يلزم االإ

فراد والتذكري " حضارتنا أأعظم حضارة "  -2  مضاف لنكرة : يلزم االإ

 " أأنت الأدىن اإىل قلىب "   معرف بأأل : يلزم املطابقة   -3

 مضاف ملعرفة : جيوز فيه االإفراد والتذكري أأو املطابقة   " الصادق أأحسن الناس "  -4

 اسما الزمان والمكان
( قبِل أأو بعده  امس املفعول من غري الثالىث –مْفِعل  –ل امس مبدوء بــ ) م ( عىل وزن ) مْفعَ  -1

احلدائق  –اختذت مسلاك قوميا  –لكمة تدل عىل زمان أأو ماكن " مرجع املسافر يوم امخليس 

 متفتح الأزهار"

 مطبعة .... "  –مكتبة  –مزرعة  –وزن ) مفعةل ( امس ماكن  " مدرسة  -2

 امس ماكن "  املس تقبل " امس زمان "   اجملمتع " -3

 معامل  –موارد  – جيمع مجع تكسري :   مصادر -4

 المغرى به والمحذر منه
 معطوف (  –مكرر  –* صور املغرى به ) مفرد 

 الاحتاد والتعاون أأمام عدومك  –الصدق الصدق أأهيا الش باب  -مثال : العمل حىت يتحقق الأمل   

 وجواب تقديره " الزم " منصوب ........ –اإعراب املغرى به : مفعول به لفعل حمذوف جوازا  

َّيك ( –معطوف  –مكرر  –ور احملذر منه : ) مفرد * ص  التحذير ابإ

 االإهامل والُّتاون  –الغرور الغرور  –مثال : الكسل أأهيا الطالب 

 وجواب تقديره " احذر " منصوب  –* اإعراب احملذرمنه: مفعول به لفعل حمذوف جوازا 

 عطوف منصوب عول به لفعل حمذوف وجواب تقديره احذر أأو ممثال : اإَّيك والغضب " مف

 اإَّيك الغضب : مفعول به اثن منصوب ........

 االختصاص
بك( + اخملتص + الكم يعود عىل  –أأنمت –علينا " أأوخماطب: أأنت–لنا  –* مضري )متلكم :حنن

 الضمري 

 أأنت أأهيا الطالب نش يط  –علينا ش باب مْص أأن نصون حقها  –اترخي جميد  العرب مثال : لنا 

 ه منصوب عىل الاختصاص لفعل حمذوف وجواب تقديره " أأخص " منصوب * اإعرابه : مفعول ب

 أأهيا ، أأيُّتا  –مضاف ملعرفة  –* صوره : معرف بأأل 

 المرة والهيئة
 صاح صيحة واحدة  –امس عىل وزن ) فَْعةل أأو فَْعةل واحدة (  " جهمة رشسة  * امس املرة :

 مصدر رصحي من غري الثالىث + واحدة  –املرة : مصدر رصحي من غري الثالىث + ة * امس 

 اس تفدت اس تفادة واحدة  -مثال : انطالقة حنو الهدف   

ليه   (    " جلس جلسة مرحية "* امس الهيئة : امس عىل وزن ) ِفْعةل + صفة أأو مضاف اإ

 اعراب كل
  لك احلب " َنئب عن املفعول املطلق منصوب    " أأحب وطىن -1

 توكيد معنوى مرفوع ، منصوب ، جمرور اإن الشعوب لكها خملصة لوطَّنا  2

 حسب موقعها ىف امجلةل   " حترص لك الشعوب عىل كرامُّتا " -3

 ثوابت اعرابية
 لضل الناس . العمل: لوال  حمذوف وجواب تقديره موجود وخربه مرفوع مبتدأأ  ←امس ـ لوال + 1

 ساعة اس تجابة . الساعة،مثال :تكل  مطابق بدل ← معرف بأألــ امس اإشارة +2

 اجُّتدوا. الطالبمثال : أأهيا  ، مرفوع نعت ←امس ـ أأهيا ، أأيُّتا +3

 .خلقا مثال : أأَن أأفضل منك  متيزيمنصوب ، ← نكرة منصوبةـ امس تفضيل + 4

 .جمُّتد "الحظ النكراتن تقابالن " الـ "، مثال : هو طالب  نعت←نكرة ـ نكرة + 5

ليه مضاف ←نكرة" ال تصف " نكرة + ـ 6 "الحظ النكراتن ال تقابالن ال " مثال :  اإ

 جمُّتد . عملهو طالب 

 هادَّي ،مثال : كفى ابلعمل  متيزي منصوب ← نكرة ـ كفى +  بـ  +  امس + 7

 ينفعىن.اَلى ، مثال : أأحب العمل  نعت ←......امس موصول " اَلى / الىت ـ معرف + 8

 النافع  العملمثال : ما أأمجل  ، منصوب به مفعول ←امس ـ ما أأفعل + 9

  ابلعمل، مثال : أأمجل ، مرفوع حمال  لفظا جمرور فاعل←امس ـ أأفعل + بـ + 10

، مثال : أأحب الكتب وخاصة / خصوصا  به منصوب مفعول ←+ امس ـ خصوصا / خاصة 11

 .املفيدة

ليه جمرور←امس ـ "لك /مجيع/بعض/نفس "+12  أأحرار . الناسلك ، مثال :  مضاف اإ

  منه .املفيدُ ، مثال :  أأحب الكتب وخباصة  مؤخر مبتدأأ ←امس ـ خباصة + 13

 .خصوصا / خاصة، مثال : أأحب الكتب ادلينية  منصوبة حال←خصوصا / خاصة ـ مجةل + 14

  القاهرة، مثال : هنا  مؤخر مبتدأأ  ←امس ـ "هنا / هناك" + 15

من مبتدأأ  ←امس ـ اإمنا + 16  مفيدة .العلوم ا ، مثال : اإ

س ،  بني الناالصدُق ، مثال : حبذا  مؤخرمرفوع وجواب مبتدأأ  ←امس ـ "حبذا / ال حبذا "+ 17

 .الكذُب ال حبذا 

 رمز العدل . معر، مثال : الفاروق  مطابق بدل ←عمل ـ لقب + 18

 رمز العدل . الفاروق، مثال : معر  نعت ←لقب ـ عمل + 19

ألـ /ـ نعم / بئس + 20 الطالب الأمانة ،  خلُق ، مثال : نعم  فاعل←معرف ابالإضافة  معرف بأ

 اخليانُة . خلقهوبئس 

 العادل .احلامك ، مثال : أأنت  مبتدأأ  خرب ←امس ـ مضري منفصل + 21

 مفيدة . علوممرفوع ، مثال : تكل  مبتدأأ  خرب ←نكرة ـ امس اإشارة + 22

ليه  ←امس ـ امس من الأسامء امخلسة + 23  أأول اخللفاء الراشدين . بكر أأبو ، مثال :مضاف اإ

 الناس . حيبكمثال : أأنت طالب  ، نعت حمل ىف ←مجةل نكرة +  24

، مثال : رسىن أأن  مضارع منصوب ← مضارعـ "أأن / لن / ىك / حىت / الم التعليل" + 25

 اجملد. يتفوق

 لَّنمل ، مثال : ماكنا مضارع منصوب←ـ كون منفى " ما اكن ، مل نكن " + الم + مضارع 26

 درس نا . 

 عن املنكر . ولتنهَ ابملعروف ،  لـتأأمرْ مثال :  ، مضارع جمزوم ← مضارعـ الم الأمر + 27

 اخليانة . خلقاالأمانة ، وبئس  معال، مثال : نعم  متيزي منصوب← نكرةـ نعم / بئس + 28

 ، وبئس أأحبه الصادق الأمني َمن، مثال :نعم  ىف حمل رفع فاعل← ما / َمنـ نعم / بئس + 29

 تفعِل الكذب. ما

 . طالبا، مثال : حْض الطالب اإال  مس تثىن منصوب ← امسـ مجةل بدون نفى + اإال + 30

 " فاعل طالبُ ، مثال : ما حْض اإال  يعرب حسب موقعه ← امسـ أأداة نفى + مجةل + اإال + 31

 مرفوع " .

 : " اإال " هنا تقبل احلذف، فنقول " حْض طالب " . ملحظ

، مثال :ما منه  وبدل من املس تثىن مس تثىن منصوب ← امسفى + مجةل + اإال + ـ أأداة ن32

  . " اإال " هنا ال تقبل احلذف . طالبٌ /  طالباحْض الطالب اإال 

/  طالٍب ، مثال : حْض الطالب عدا  مفعول به و امس جمرور← امسـ عدا / خال /حاشا + 33

 . طالبا

 . طالبا، مثال : حْض الطالب ما عدا  مفعول به فقط← امسـ ما عدا / ماخال + 34

 اخلطاب أأعدل الناس حكام . بن معر:  مثال،  نعت ←+عمل  ابن /بنتـ عمل + 35

ليه مضري مبىن ىف حمل جر← مضريـ امس / ظرف +36 مجيل ،  ك، مثال : كتاب مضاف اإ

 .  كالشمس فوق



 

27 
 

 سع الثقافة .وا عامل، مثال : ىف بيتنا  مبتدأأ مؤخر وجواب← نكرةـ ش به مجةل + 37

 املثقف . العامل، مثال : ىف بيتنا  مبتدأأ مؤخر جوازا ←ش به مجةل +معرفة  38

السفر ؟ " امس مىت ، مثال :  مبتدأأ مؤخر وجواب ← امسـ "مىت / أأين / كيف" +39

 الاس تفهام ىف حمل رفع خرب مقدم وجواب " .

+ مضري +40 نه  خرب اإن مرفوع←امس ـ "اإنُّ   حمرتم، مثال : اإ

 أأْكُفاء . مدرسني، مثال : اإن ىف مدرستنا  امس اإن منصوب ← امس + اإن + ش به مجةل ـ41

 هلل . طائعني، مثال : كونوا  خرب اكن منصوب ← امسـ اكن + مضري +42

 ، مثال : َّي طالب العمل كل اجلنة . منادى منصوب←معرف ابالإضافةـ أأداة نداء + 43

 ،  منادى منصوب ← قصودةشبيه ابملضاف/ نكرة غري مـ أأداة نداء + 44

 للعمل اجُّتد . طالبااجُّتد ، َّي  طالبامثال : َّي 

 ، به ىف حمل نصب منادى مبىن عىل ما يرفع← نكرة مقصودةـ أأداة نداء + 45

  اجُّتد .طالبُ مثال : َّي  

 ، مثال : َّي محمُد أأقبل . نصب منادى مبىن عىل ما يرفع به ىف حمل ← عمل ـ أأداة نداء +46

ليه← عرف ابلمنسوب + ـ امس م 47   الرأأى، مثال :    أأنت فلسفى  مضاف اإ

 . رأأَّيً ، مثال :       أأنت فلسفى  منصوب متيزي ←نكرة ـ امس منسوب + 48

  رأأيُك ، مثال :  أأنت فلسفى فاعل َنئب ←امس به مضري ـ امس منسوب + 49

 ؟ .سعيدا، مثال : ما كل  منصوبة حال←امس …+ـ ما هل / ما كل 50

 برأأيمك  تسعدون، مثال : ما لمك  منصوبة حال←مجةل …+ما كل ا هل / ـ م51

 درسك . هتمل، مثال : أأجعبىن أأال  منصوب مضارع ←مضارع ـ مجةل + أأال + 52

ال  جمزوم الرشط جواب فعل ←فعل ـ مجةل + و + اإال + 53  ."  تفشل، مثال : اجُّتد واإ

 فعل الرشط حمذوف وجواب تقدير " تفعل "  :ملحظ 

 جيدا تندم . جتُّتد، مثال : اإال  جمزوم الرشط فعل ←فعل مضارع ـ اإال + 54

 . طائرا، مثال : رأأيت العصفور  منصوبة حال←نكرة ـ رأأى " البْصية "+ امس + 55

 احبه .ص َنفعا، مثال : رأأيت العمل  اثن به مفعول ←نكرة ـ رأأى " القلبية "+ امس + 56

ليه مضاف جر حمل ىف ←مجةل ـ حيث / حني / اإذا / اإذ +57 ، مثال :أأجلس حيث  اإ

 . جيلس عىل

" واو امجلاعة / أألف االثنني / اتء الفاعل / نون النسوة / َن الفاعلني / َّيء اخملاطبة ـ فعل + 58

 ،… . ن، فهم ادلرس ." فهام وا، مثال : مه فهمرفع فاعل حمل ىف مضري ←" 

، مثال  ىف حمل نصب مفعول به مضري ←الهاء/ الاكف /الياء/ مه / هام / هن فعل + "ـ 59

 . ام، رسه هن، رس  ك.، رس  ، رسىن ه: كتب

 ، مثال : رسىن معكل . مرفوع فاعل ←امس ـ فعل + "َّيء املتلكم" + 60

، مثال :  فعل من الأفعال امخلسة ← واو امجلاعة / أألف االثنني / َّيء اخملاطبةـ مضارع + 61

 يعملون ، يعمالن ، تعملني .

 ، مثال : وهللا لأمعلن لرفعة وطىن .  الفتح عىل مبىن مضارع ←نون توكيد +  ـ مضارع62

 ، مثال : أأننت تعملن جبد . السكون عىل مبىن مضارع ←نون نسوة ـ مضارع +63

 من وقت فراغك ؟ تس تفيد مثال : كيف ،حال نصب حمل ىف كيف←فعلـ كيف + 64

 اإجازتك هذا العام ؟ تقىض: أأين ، مثال  ماكن ظرف نصب حمل ىف أأين ←فعل ـ أأين + 65

  تسافر، مثال :مىت  زمان ظرف نصب حمل ىف مىت ←فعل ـ مىت + 66

 القادم ، مثال :  من  مرفوع املبتدأأ  خرب  ←امس ـ من + 67

 الباب ؟ يطرق، مثال :من  فاعل رفع حمل ىف ←فعل ـ من + 68

ليه مضاف ←امس ـ غري / سوى + 69 ، ما جاءىن  محمد ، مثال : ما جاءىن غريجمرور اإ

 . محمدسوى 

،  توكيد معنوى ←ـ " نفس / عني / لك / مجيع / عامة " + مضري " جيوز حذفها " 70

 . لكهممثال : جاءىن الطالب 

 امجلةل ىف موقعها حسب تعرب ←ـ" نفس/ عني/ لك / مجيع / عامة " " بدون مضري " 71

 الناس أأحرار . لك: مثال" ، 

تعرب حسب  ←مجيع / عامة "+ مضري " ال جيوز حذفها " ـ " نفس / عني/ لك / 72

 .مثال:  موقعها من امجلةل

 عىل اخلطأأ ".) مفعول به منصوب (  نفسهحاسب محمد  

،مثال : جاء  توكيدا معنوَّي تعرب ←/ لكتا " + مضري ) ال جيوز حذفها (  ـ " الك73

 ." توكيد معنوى "  الكهام الطالبان

، مثال  حسب موقعها من امجلةل تعرب ←ري )  جيوز حذفها ( ـ " الك / لكتا " + مض74

 حيب مْص  امس أأصبح مرفوع ابلألف. الكهام:أأصبح 

 انشقت .  السامءُ ، مثال : اإذا  مرفوعفاعل  ←+ فعل  امسـ اإذا + 75

ليه ← امسـ أأى + 76  جيُّتد يتفوق . طالب، مثال : أأى  مضاف اإ

 اجُّتدوا . الأفاضلأأبناىئ  ، مثال : نعت ← معرفةـ امس به مضري + 77

أأهيا  صربا، مثال :  مفعول مطلق لفعل حمذوف ←ـ مصدرا منصواب " بدون فعل " 78

 الطالب عند االإجابة .

ليه ← امس موصولرة + ـ نك79  حْض . اَلى، مثال : أأخذت كتاب  ىف حمل جر مضاف اإ

اء الطالب ، مثال : جحال  ىف حمل نصب ← فعل / مجةل امسيةـ مجةل + معرفة + 80

 . يضحك

 مراجعة فى قواعد النحو  للثانوية العامة

 الوحدة األولى
 يكون بعدها حرف من حروف مجةل ) ابغ جحك وخف عقميه  (  الالم القمرية :  ِه الىت1) 

 ـ   الالم الشمس ية :  ِه الىت بعدها حرف مشدد وليس من حروف امجلةل السابقة . 

 الثواب . –الشاعر  –: السوق  مثل

(  مهزة القطع  : ِه الىت اإذا أأتيت ) بواو أأو فاء ( قبل اللكمة ونطقُّتا تكون اهلمزة ظاهرة 2)

 أأس تغفر  –أأرجو  –أأمجل  -و أأحد   –: وأأخرج  مثل   ىف احللق .

ِه الىت اإذا أأتيت ) بواو أأو فاء ( قبل اللكمة ونطقُّتا ال تظهر اهلمزة ىف  ـ   أأما أألف الوصل :

امين  –امي هللا  –اثنتان  –اثنان  –امس  –واس تخرج  ومع ) ابن  –ق مثل : وانطلاحللق. 

 امرأأة(  –هللا ـ امرؤ 

 ى يقع بعد ) أأال  ( يعرب فعاًل مضارعاً منصواًب بعد  ) أأن املدِغة ىف ال(  .(  الفعل اَل3)

 : عليك أأال تذهَب اإىل الأماكن املش بوهة . مثل

 ىف ال . : فعل مضارع منصوب بعد أأن املدِغة تذهبَ 

ال ( وتقديره : تفعل .4)  (  حيذف فعل الرشط بعد ) واإ

ال تعذبوا .  : مثل ال تصوموا تعذبوا . والتقديرصوموا واإ  : صوموا واإ

 (  وجيزم فعل الرشط بعد ) اإال ( .5)

 : فعل الرشط جمزوم بعد اإن الرشطية املدِغة ىف ال .  تنْصوه: اإال تنْصوه فقد نْصه هللا .  مثل

 ذف حرف العةل مع مجيع الضامئر اإال نون النسوة .( حي 6) 

 معرو للتفريق بيَّنا و بني معر . ولكن حتذف و او معرو ىف حاةل النصب ( توضع الواو ىف 7) 

 فقط . وهنا يمت التفريق أأن معرو تنون ) معرا ( و معر ال تنون لأهنا ممنوعة من الْصف .

 مثل : رأأيت معرا . رأأيت معر .  

 نيـــةالوحدة الثا

 ) فاعل (        (  امس الفاعل : يصاغ من الفعل الثالىث عىل وزن          6)

آخذ  –غاٍز  –ساعٍ  –قائل  –اكتب  –: ضارب  مثل  أ

بدال حرف املضارعة ماميً مضمومة وكرس ما قبل ـ    ويصاغ من غري الثالىث عىل وزن مضارعه مع اإ

  الآخر .

 متواضع .  –واصل مت –متفوق  –: خمرِج ، متتابع  مثل

 الفاعل ( يعرب  ) فاعاًل ( أأو ) مفعوالً به ( . ] معمول امس الفاعل  ـ   الامس اَلى يقع بعد ) امس

 : فاعل مرفوع ابلضمة .  وهجه: هو مبتسم وهُجه .  مثل

 : مفعول به منصوب ابلفتحة معِل: هو مدرك معَِل. مثل

مثل : "مكتوب بىن للمجهول عىل وزن " مفعول " امل  (  امس املفعول : يصاغ من الفعل الثالىث7)

 معروف"  –

 مبيع (  –مقول  –مرىم  –ـ ويأأىت  من الفعل الثالىث املعتل عىل مثال اللكامت الآتية ) مرجو 

بدال حرف املضارعة ماميً مضمومة وفتح ما قبل   ـ   ومن الفعل غري الثالىث عىل وزن مضارعه مع اإ

 متفق عليه . –ُمثقَف  –خمَرب  – مثل : مس تخَرج الآخر  ،

اإذا اكن متصاًل بضمري أأو ( الامس اَلى يقع بعد امس املفعول وفيه مضري يعرب )َنئب فاعل( 8)

 معرفة مضافاً اإىل 

 : َنئب فاعل مرفوع .  خلقه: هو محمود خلقه .  مثل 

ذا جاء بعد امس املفعول نكرة منصوبة فهو     ) متيزي ملحوظ ( .   ـ واإ

 محمودٌ خلقاً . خلقاً : متيزي ملحوظ منصوب . هو : مثل

ليه ( .  ذا جاء بعده امس مقرتن بـ أأل فهو ) مضاف اإ  : الطالب محمود اخللِق . مثل ـ واإ

 ـ وكذكل الامس اَلى يقع بعد الفعل املبىن للمجهول . يعرب )َنئب فاعل (

 : َنئب فاعل .  رُس ادل.  ادلرُس : يفهم  مثل: َنئب فاعل . احلُق  . احلُق : قيل  مثل

عالم  فَِعل (   –فَعيل    –فَعول   –ِمفعال  –( صيغ املبالغة :  وأأشهر أأوزاهنا  ِه ) فَع ال 9)

 حذر   –كرمي  –صبور  –معطاء   –

 (  صيغة املبالغة يعرب ما  بعدها ) فاعاًل ( أأو  ) مفعوالً به ( 10)

 فاعل مرفوع ابلضمة  هو كرمي أأصُِل . أأصُِل : مثل :

 ل : املدرسون حذرون املشألك . املشألك : مفعول به منصوب ابلفتحة .                  مث

 (  امس املر ة :  يأأىت عىل وزن ) فَعةل ( من الفعل الثالىث  مثل ) َألكة ( 11)

  : انطالقة . مثلبزَّيدة )  اتء مربوطة ( عىل مصدره .  ـ  ومن غري الثالىث

ذا تساوى امس املرة وا ) واحدة ( لْلالةل عىل املرة ، أأى اإذا اكن           ملصدر نأأىت بلكمة ـ   واإ

آخر املْص اتء مربوطة ،   اس تفدت اس تفادة واحدة .  -: نظرت نظرة واحدة   مثلأ

 عىل وزن) ِفعةل ( . ( امس الهيئة :  يأأىت12)

ليه  –ِهزة قوية  –) ِجلسة مرحية   مثل  ِوقفة الأسد ( وبعدها صفة أأو مضاف اإ

آخره أألف مفتوح ما قبلها  مثل : كربى ، أأعىل ، عظمى ، دنيا 13)  (  الامس املقصور :  اَلى أ

: عصا :  مثلاً  ( .ـ   عند التثنية وامجلع املؤنث: اإذا اكنت أألفه اثلثة وتكتب ) أألفاً ( تقلب  ) واو 

 عصوات . –عصوان 

ذا اكنت )  َّيء ( تبقى كام ِه ، ـ   ت هدَّي –: هدى : هدَّين  مثلواإ

ذا اكنت  ) الألف رابعة  ( فأأكرث تقلب )  َّيء (   ـ   واإ

 علييات .  –: عليا : علييان  مثل. 

ذا مجع مجعاً مذكراً ساملاً حتذف  ) أألفه ( .   أأنمت الأعلون .  –أأنت الأعىل  : مثلـ   واإ

آخره َّيء مكسور ما قبلها غري مشددة .14 لواعى مثل : القاىض ، ا( الامس املنقوص :  هو اَلى أ

 ، الساعى .

ذا حذفت ) الـ ( حذفت  )  الياء  ( فتكون ) قاٍض ، ساعٍ ، واعٍ ( عىل وزن ) فاعٍ(  ـ   واإ

آخره ىشء . ـ   وعند تثنيته أأو مجعه مجعاً مؤنثاً ساملاً   –: القاىض : القاضيان  مثلال حيدث ىف أ

 القاضيات . 

 الساعى : الساعون .:  مثلـ   وعند مجعه مجع مذكر سامل حتذف ) َّيؤه ( : 

آخره  )  مهزة  ( قبلها أألف زائدة .وأأنواع اهلمزة :15)  ( الامس املمدود :  هو اَلى أ

تبقى كام ِه ىف حالىت التثنية وامجلع املؤنث ، و  وِه الىت تكون ىف الفعل واملصدر اصلية :  -أأ 

نشاء  نشاءان  –السامل  مثل : أأنشأأ : اإ نشاءات  –اإ  اإنشاىئ . –اإ

وِه الىت أأصلها  )الواو( أأو               ) الياء( . وهنا جيوز أأن تبقى  بة عن أأصل :منقل   -ب 

ساموات . ــ  –سامءات ساموان ــ  –مثل : سامء : سامءان كام ِه ، وجيوز أأن تقلب) واواً ( 

 ساموى . –سامىئ 

 زن ) فعالء ( وِه الىت يكون قبل أألفها ) ثالثة أأحرف  ( وتكون عىل و  مزيدة للتأأنيث :  -جـ 

 حصراوات ) هذا عند التثنية وامجلع (. –مثل : حصراء  فتقول : حصراوان 

 (  أأسلوب التعجب هل  ) صيغتان  ( : 16)

 العمَل (  : مفعول به  ( املتعجب منه.  العملَ ل مثل : ما أأمج ما افعِل : - 1

 اعل مرفوع بضمة مقدرة . نه ) العمِل ( : فاملتعجب م .  ابلعملِ مثل : أأمجل  وأأفعل بـه : - 2

ـ   أأفضل (  –أأعظم  -مثل : ) أأمجل (  امس التفضيل هو لكمة عىل وزن )أأفعل( ) ىف املذكر( 17)

 (  أأَحب   -رش   –خري ) ـ   أأو عظمى (   –صغرى  –) كربى  مثل ( أأو )فُعىل

  ـ   حمكه :

 ليه أأ (  اإذا اكن معرفاً بـ )  أأل (  يطابق املفضل  وال يذكر املفضل ع 

 : ِه الفضىل مزنةل . وهن الفضليات . ومه الأفضلون .   مثل

 ب (  اإذا اكن نكرة غري مضاف  : ) جيب فيه االإفراد والتذكري 

 هو أأفضل من غريه . هن أأفضل من غريهن .   مثل :

 جـ ( أأو نكرة مضافة اإىل نكرة  : ) جيب فيه االإفراد والتذكري (

 الب . مثل : هن افضل طالبات . مه أأفضل ط

فراد والتذكري   د (  .  مطابقة املفضل –اإذا اكن نكرة مضافة اإىل معرفة ) جيوز فيه الوهجان ( االإ

 أأفضلو ـ أأفاضل ( الطالب .  –فضىل ( الطالبات . مه ) أأفضل  -مثل : ِه )أأفضل  

ومن (  املصدر : هو الامس املأأخوذ من الفعل أأو هو            ) املفعول املطلق  ( نفسه .18)

 : أأنواعه

  –الضبط  –الأمن  –الكراهية  –النجاح  –السعادة  –: مثل : العمل  الثالىثأأ ( 

 : ويأأىت عىل الأوزان الآتية : الرابعىب ( 

فعالـ    تقان  –. مثل : اإكرام  اإ فاةلـ  اإخراج _ اإعطاء _ اإهناء .  –اإ فعةلــ  اإ مثل : اإقامة _  اإ

 اإشادة _ اإدانة .

 تضمني  –تشكيل  –تدريب  –ري تعم –ريب هت –: حتقيق  تفعيلـ   

  تسلية . -ترقية  –تذكية  –: تربية  تفعةلـ   

 نضال .  –كفاح  –: هجاد  فعالـ   

 جمادةل .  –حماربة  –مناضةل  –: ماكحفة  مفاعةلـ   

 وسواس .  –: زلزال  فعاللـ   

 بعرثة .  –س يطرة  –: دحرجة  فعلةلـ   

آخره ) أألف ( ::اإ  امخلاىس والسداىسجـ (   –اجُّتاد  –: ) احتالل  مثل ما أأوهل  ) أألف ( وقبل أ

 احتياج ( –اس تقالل  –اس تعامر  –اس تعداد  –انتصار 

آخره مضموم:  ما أأوهل )  اتء (  وقبل أ  ـ   واإ

 جتاىف.(  –هتاون  –تعاون  –تضامن  –تلوث  –تأأخر  –مثل : ) تقدم 

 )  مي  ( ويصاغ عىل نفس أأوزان الزمان واملاكن .هل (  املصدر املميى هو امس  زيدت ىف أأو19)

 . ) لك لكمة حتُّتا خط مصدر مميى  ومودة حمبةعظاميً .  مسلاكً : سلكت  مثل

آخره ) ية ( برشط أأال يعرب  ) صفة  ( ملا قبِل . 20)  ( املصدر الصناعى هو اَلى أ

ذا أأعرب ) صفة ( فهو امس منسوب .   ـ   فاإ

 : مصدر صناعى  ادلميقراطيةعامل . ادلميقراطية أأمل ال : مثل

 امس منسوب  ادلميقراطيةادلول ادلميقراطية متقدمة .       

.. اإخل ( بعد مضري متصل يعرب …هن  –مه  –حنن  –ـ   اإذا جاء الضمري املنفصل مثل : ) أأَن 

سأأةل . ادلرس .فهمنا حنن امل الضمري املنفصل              ) توكيداً لفظياً (  مثل : ذاكرت أأَن 

 حيلمون مه بتحقيقه 

 الوحدة الثالثـــة
 ( أأنواع املبتدأأ : 21)

 مثل :  الطالب نش يط .  أأ ( امس ظاهر :

 مثل : حنن مثقفون .  ب ( مضري :

 مثل : أأن تصوموا خري لمك .   جـ ( مصدر مؤول :

 حمل رفع مبتدأأ والتقدير ) صوممك خري لمك ( املصدر املؤول ) أأن تصوموا ( ىف

            ع اخلرب : أأنوا
 ) التعلُي متطوٌر (  مثل. مفرد – 1

 ) التعلي يتطوُر ( مثل مجةل فعلية . – 2

 : التعلي مناهجُه متطورة ( مثل مجةل امسية . – 3

 : التعلي ىف تطور .  مثل.  ش به مجةل جار وجمرور أأو ظرف – 4

 تقدم اخلرب عىل املبتدأأ وجواًب : (  ي 22)
 : خرب مقدم .  ىف بيتنا.  : ىف بيتنا ضيٌف  مثلش به مجةل ( ) واملبتدأأ نكرة ( .   اإذا اكن ) – 1

لفاظ الىت لها الصدارة ىف الالكم  ) كأسامء الاس تفهام  (  – 2  من الأ

:  أأينمبتدأأ مؤخر وجواب ،  : الامتحان : مىت الامتحاُن ؟  أأين الكتاُب ؟ مثل

 خرب مقدم وجواب.

 مضري ( يعود عىل بعض اخلرب   اإذا اتصل ابملبتدأأ ) – 3

 : مبتدأأ مؤخر .  اإحسانه: جار وجمرور خرب مقدم .  للمحسن: للمحسن اإحسانه .  مثل

: ىف  مثل     ـ   ويتقدم اخلرب عىل املبتدأأ  )جوازاً  ( اإذا اكن اخلرب ش به مجةل واملبتدأأ )  معرفة ( .

 بيتنا الضيُف . 

 .  ، ثَمة (  ) خرباً مقدماً ( اإذا جاءت أأول الالكم  مث   –هناك  –ـ   وتعرب اللكامت ) هنا 

 بني الأصدقاء .  ما حتته خط يعرب ) مبتدأأ مؤخر (  خالٌف مث   –.  الأمل: هناك  مثل

 (  حيذف املبتدأأ وجواًب : 23)
: خرب ملبتدأأ حمذوف  الأمانة: نعم الصفُة الأمانة .  مثل.  اإذا اكن اخلرب خمصوصاً لنعم أأو بئس – 1

 ديره ِه.تق

 .  اإذا اكن اخلرب مشعراً ابلقسم وليس نصاً فيه – 2

: جار وجمرور ىف حمل رفع خرب مقدم واملبتدأأ  حمذوف وجوابً ىف عنقى :ىف عنقى لأجُّتدن . مثل

 تقديره ميني. 

 (  حيذف اخلرب وجواًب : 24)

: مبتدأأ خربه حمذوف  ميني: ميني هللا لأجُّتدن .   مثل.    اإذا اكن املبتدأأ رصحياً ىف القسم – 1

 وجواًب تقديره قسمى. 

مبتدأأ خربه  : العملما تقدمت البرشيُة .   العملُ : لوال  مثل( .  اإذا جاء املبتدأأ بعد ) لوال – 2

 حمذوف تقديره)موجود( 

  اإذا عطف عىل املبتدأأ ) بواو ( تدل عىل املصاحبة – 3

 وف وجواًب تقديره )متالزمان (: مبتدأأ واخلرب حمذ الطالب : الطالُب وكتابه .  مثل 

عىل (   )ال النافية للجنس(  اإذا اكن امسها ) مفرداً ( يعرب اسامً    لـ ال النافية للجنس مبنياً 25)

 الفتح .

 ال حماةَل (  –ال يأأَس  –ال جداَل  –ال ريَب  –ال مفَر  -ال بَد  -: ال شَك  مثل  

 شائعات خملصون  مروَج : ال مثلـ   ومنصواًب اإذا اكن ) مضافاً  ( . 

شائعات خملص .)لك لكمة حتُّتا خط امس ال  مروجاً ال :  مثلـ   أأو )  شبهياً ابملضاف ( . 

 منصوب .(

 ا س بقت ال النافية للجنس حبرف جر هو ال)ب(أألغى معلها وجر الامس اَلى بعدها . ( اإذ26)

:  شكٍ أألغى معلها ) زائدة ( .     : َنفية ال: حرف جر .    الباء: الرشُح سهًل بال شٍك .    مثل

 جمرور ابلباء .

 (  الأفعال الناخسة : اكن وأأخواهتا 27) 

احضى ، ظل ، أأمس ، ابت ، صار ، ليس ، ما دام ، ما زال ، ما فىت ، ما  –، أأصبح  اكن) 

 ( . برح ، ما انفك
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   ( وأأنواعها خربها وهذه الأفعال تدخل عىل امجلةل الامسية ) ترفع املبتدأأ ( و    تنصب اخلرب  

   : اصبح التعلُي متطوراً .  مفرد - 1

 ما زال التعلُي يتطور .  : مجةل فعلية - 2

 : ما زال التعلي مناهجه متطورة .  مجةل امسية - 3

 : ما زال التعلي ىف تطور .  ش به مجةل - 4

:  املْصيونىن ترك      وتعرب : مبع برح: ما برح املْصيون معلهم .   مثل ـ   وقد تأأىت  ) اتمة ( :

 فاعل . 

املقاربة والرجاء والرشوع وِه تعمل معل اكن ولكن  (  من الأفعال الناخسة الناقصة أأفعال28)

 )مجةل فعلية ( : خربها يكون برشط  أأن 

 أأوشك املَّنج أأن ينُّتيى .  –: اكد القطار يصل  مثل أأوشك (. –أأفعال املقاربة ) اكد  – 1

 و )يكرث ( اقرتان خرب أأوشك بـ ) أأن (  ) يقل ( اقرتان خرب ) اكد ( بـ ) أأن (  ـ   الحظ أأنه :

ـ   يكرث اقرتان قوهل تعاىل ) عىس ربمك أأن يرمحمك (  مثل  من أأفعال الرجاء )عىس ( - 2

 خرب عىس بأأن . 

: بدأأ  مثل مىض ( –جعل  –طفق  –أأنشأأ  –بدأأ  –رشع  –) أأخذ  أأفعال الرشوع : – 3

 تطور  . التعلي ي 

 ـ   الحظ أأنه ميتنع اقرتان خرب  أأفعال الرشوع بـ ) أأن ( .

 : امس أأنشأأ مرفوع . املْصيونأأنشأأ املْصيون يصنعون الأسلحة .  :  مثل

 : فاعل مرفوع  املْصيون: أأنشأأ املْصيون املصانَع .  مثلـ   وقد تأأىت اتمة 

 لكنه (. –كأن  –لعل  –يت ل  –أأن   –(  احلروف الناخسة :    اإن وأأخواهتا ) اإن  29)

 تدخل عىل امجلةل الامسية )  تنصب املبتدأأ ( ) وترفع اخلرب ( . 

  وخربها ثالثة أأنواع : 

 مجةل فعلية : ليت الش باَب يعود .  - 2مفرد : ) اإن احلَق واحٌض .  - 1

 اإن التعلَي ىف تطور . ـ ش به مجةل :4 مجةل امسية : اإن القصة أأفاكرها واحضة .  – 3

ـ   قد تدخل ) ما  ( الاكفة عىل اإن وأأخواهتا فتكفها عن العمل ما عدا ) ليت ( فيجوز أأن تكفها 

 مثل : اإمنا املؤمنون أأخوة . ليامت الساعون أأو الساعني موفقون . وجيوز أأال تكفها عن العمل . 

  يىل يلها وما بعدها مبصدر فامي(  موضوع كرس مهزة اإن : " تكرس مهزة اإن اإذا مل يصح تأأو 30)

 : اإن هللا غفور رحي . مثلاإذا جاءت ىف أأول امجلةل .  – 1

 : قال : اإىن عبد هللا .  مثلاإذا جاءت بعد القول .  – 2

آتيناه من الكنوز ما اإن مفاحته لتنوء ابلعصبة أأوىل القوة .  مثلىف أأول مجةل الصةل .  – 3  : وأ

نه جملُّتد  : اكفأأت الطالب مثلال . اإذا جاءت ىف أأول مجةل احل – 4  واإ

 : أأال اإن أأولياء هللا ال خوف علهيم وال مه حيزنون .  مثلبعد أأال الاس تفتاحية .  -5

 : جلست حيث اإن املاكن هادئ .  مثلبعد حيث .  – 6

 ـ   وتفتح مهزة اإن اإذا حص أأن تؤول مع معمولهيا مبصدر رصحي . 

 : عرفت أأنك جمُّتد . عرفت أأن النجاح ىف العمل .  مثل

 مجلل الىت لها حمل من االإعراب :( ا31)

ننا حنرتم العهود . اكن الودل يذاكر .  الطالب جياهد  مجةل اخلرب – 1  . مثل : اإ

 ومه جمُّتدون .  مثل : اقبل الطالب مجةل احلال : – 2

 : مثل : جاء طالب يسأأل سؤاالً .  مجةل النعت – 3

ليه  : – 4  رسة مثل : قابلته حني رجع من املد مجةل املضاف اإ

 مثل : أأقول دامئُا امحلد هلل .   مجةل مقول القول. – 5

 مثل : من يذاكر فهو املتفوق  مجةل الرشط املقرتن ابلفاء. – 6

 ال حمل لها من االإعراب :  ( امجلل الىت32)

 ، مثل : الأرض تتسع للجميع . امجلل الابتدائية الىت تقع أأول الالكم  – 1

 اَلى حيرتم املواعيد . ، مثل : أأقدر  مجةل الصةل – 2

 ، مثل : وهللا اإن احلياة كفاح .  مجةل جواب القسم – 3

  ،  مجةل جواب الرشط والأداة غري اجلازمة – 4

 : لو رست عىل شاطىء النيل لأمتلأت نفسك سعادة .  مثل

 أأدافع عن احلق  –حفظك هللا  –: أأَن  مثل.  امجلةل الاعرتاضية – 5

 وما بعده  ) امس اكن مؤخر  عد اكن وأأخواهتا يعرب )خرب اكن مقدم  (( اإذا جاء ش به مجةل ب33)

 ( امس اكن مؤخر .  ضيف: خرب مقدم .  وما بعده )  ىف البيت: اكن ىف البيت ضيف .  مثل

 ـ  أأو اإن وأأخواهتا فهو كذكل )خرب اإن مقدم ( وما بعده )امس اإن (أأو أأخواهتا مؤخر. 

 : جاء وجمرور خرب اإن مقدم .  ىف الفصل : اإن ىف الفصل طالاًب َنهبني . مثل

 : امس اإن مؤخر منصوب .  طالابً اإن ىف الفصل لطالاًب َنهبني . 

 كذكل امس اإن مؤخر .  وطالابً : الالم الم التوكيد .  لطالابً 

 .  مثل : اإمنا احلياة ادلنيا لعب ولهو (  والامس اَلى يقع بعد )اإمنا( يعرب ) مبتدأأ (34)

 ؤول : يتكون من :(  املصدر امل35)

 : طلبت أَْن تذاكر درسك . حنوهل اإىل رصحي . طلبت مذاكرة ادلروس. ثلم  ) أأن + الفعل ( - 1

 : علمت أأنك جمُّتًد . حنوهل اإىل رصحي . علمت اجُّتادك .  مثل، وأأن وامسها وخربها - 2

 : يرسىن ما صنعت . حنوهل اإىل رصحي  . يرسىن صنُعك . مثل.  وما + الفعل - 3

 وحدة الرابعةال
 ( الفعل اَلى يعرب ابلعالمات الفرعية . 36)

 ـ    ) الأفعال امخلسة ( ِه لك فعل مضارع اتصلت به

 –يريدون (أأو أألف االثنني مثل : ) يفهامن  –يعملون  -ـ    ) واو امجلاعة ( مثل : يفكرون  

  تفهمني (  – تصنعني -يذاكران (أأو َّيء اخملاطبة مثل : ) تفكرين   -يريدان  –يشكران 

 ـ   اإعراهبا : وِه ترفع  ) بثبوت النون ( ، تنصب وجتزم  ) حبذف النون ( . 

 ( الاسامء الىت تعرب ابلعالمات الفرعية ِه : 37)

 –رأأيت الطالبني  –حْض الطالبان  : مثلوهو يرفع ابلألف وينصب وجير ابلياء .  : أأ (  املثىن

 سلمت عىل الطالبني 

اإن  –: حْض اجملاهدون  مثلوهو يرفع ابلواو وينصب وجير ابلياء .  لسامل :ب ( مجع املذكر ا

 أأثنيت عىل اجملاهدين  -اجملاهدين أأقوَّيء  

 –ُت : حْضت الطالبا مثلوهو يرفع ابلضمة وينصب وجير ابلكرسة . جـ ( مجع املؤنث السامل :

 أأثنيت عىل الطالباِت .  –رأأيت الطالباِت ىف اجلامعة 

 ذو (  –فو  –محوك  –أأخوك  –) أأبوك  ء امخلسة ِه :د (  الاسام

 : وِه ترفع ابلواو وتنصب ابلألف وجتر ابلياء .برشط أأال تضاف اإىل َّيء املتلكم .  ـ   اإعراهبا

 : حْض أأخوك . رأأيت أأخاك . سلمت عىل أأخيك .  مثل

ذا أأضيفت اإىل َّيء املتلكم أأعربت ابحلراكت املقدرة   ـ   فاإ

 : فاعل مرفوع ابلضمة املقدرة عىل ما قبل َّيء املتلكم  أأىخ: جاء أأىخ .  مثل

مثل : جاء ماكحفو االإرهاب .   .  ( حتذف ) نون ( املثىن ومجع املذكر السامل عند االإضافة38)

 حْض طالبا العمِل 

 لأجِل : هو مصدر منصوب يبني سبب حدوث الفعل ويأأىت جوااًب عن)ملاذا(. (  املفعول 39) 

 امعة رغبًة ىف العمل . : اذهبت للج مثل

تعظاميً  -دفاعاً  –اإجالالً  –تشجيعاً  –تقديراً  –احرتاماً  –رعاية  –نتيجة  – ـ   اللكامت) رغبة

 ب مفعوالً لأجِل. غالباً ما تعر  أأماًل (  –طلباً  –حباً  –طمعاً  -ابتغاء  –

 ) ماذا  (  املفعول به : امس منصوب يقع عليه فعل الفاعل ويكون جوااًب لـ 44

 : مفعول به  املتفوقني: فاعل .  الوزير: اكفأأ الوزير املتفوقني .  مثل

 (  الأفعال املتعدية ِه الىت يأأىت بعدها مفعول به وتقبل نون الوقاية أأو الضمري . وِه نوعان  40)

 رشب .  –كتب  –: قرأأ  مثل . متعد ملفعول به واحد - 1

كسا  –أألبس  –منع  –منح  –: ) أأعطى  مثل.   أأ واخلربمتعد ملفعولني ليس أأصلهام املبتد – 2

 وهب ( –

 : مفعول به اثن .  جوائز: مفعول به أأول .  املتفوقني الوزير املتفوقني جوائز . مثل : منح

زمع  –حسب  –ظن  –رأأى مبعىن عمل  –وجد  –)عمل مثل.ملفعولني أأصلهام املبتدأأ واخلرب ـ  متعد

 جعل( –خال –

 جعل العامل اخلشَب مكتباً   -متحاَن سهاًل  : علمت الا مثال

 ـ   وهذه الأفعال اإذا بنيت للمجهول يعرب املفعول به الأول )َنئب فاعل ( 

 به اثن ( ويظل املفعول به الثاىن كام هو ) مفعول

 : مفعول به اثن . وساماً : َنئب فاعل  الفائز: منح الفائُز وساماً .     مثل

هو اَلى يكتفى ) بفاعِل ( وال  ينصب  ) مفعوالً به ( .وهو اَلى ال يقبل    :  ـ   الفعل الالزم

 نون الوقاية 

 التقى . –متسك  –اجمتع  –قعد  –انتْص  –: جلس  مثل الاكف. –أأو الضمري الهاء 

 ـ   والفعل الالزم اإذا بىن للمجهول يكون َنئب فاعِل )ش به مجةل(   مثل : جلس عىل الكرىس

 : امس منصوب يأأىت بعد واو مبعىن)مع(مس بوقة بفعل ال يصح العطف علهيا . معه( املفعول 41)

  مثل : ذاكر الطالُب وضوَء املصباَح . 

 وصل القطاُر والغروَب . مشيُت والنيَل . 

 (  املفعول املطلق : مصدر منصوب مش تق من لفظ الفعل . ويأأىت  : 42)

 انتْص اجليُش انتصاراً .  : مثل  لتوكيد الفعل .

 : انتْصَن انتصاراً كبرياً .  مثل أأو لبيان نوعه .

 : انتْصَن انتصارين .  مثل أأو لبيان عدده .

 متام ( .   –هذا  –بعض  –أأشد  –أأحسن  –غاية  –(  النائب عن املفعول املطلق) لك 43)

 كتابة . ( أأحسنبُّتا وكت  -الفهم .   بعضوفهمُّتا  -احلفظ .  لكمثل : ) حفظت النصوص 

 للكامت السابقة تعرب ) َنئباً عن املفعول املطلق (لأهنا أأضيفت اإىل مصدر الفعل السابق لها ـ   ا

 ـ   وينوب عن املفعول املطلق :

  .  قعوداً وجلست  وقوفاً : مقت  مثل : مرادفه

 قلياًل .  جيداً أأو  حثيثاً أأو  طويالً أأو  رسيعاً أأو  قليالً أأو  كثرياً : أأكرمت الضيوف  مثل أأو صفته :

 مثانني، أأو فاجْلومه  مرةً اكفأأتك  –.  مرتنياكفأأتك  –.  أأربعاً : جسد املصىل  مثل    و عدده :أأ 

 جْلة . 

ليه  الاحرتام  ذكل: احرتمتك  مثل.     أأو االإشارة اإ

نكرة منصوبة تبني هيئة ) الفاعل ( أأو ) املفعول به ( أأو ) هام معاً (  عند حدوث  (  احلال :44)

 الفعل . 

 .   مرسوراً : حال من الفاعل .  مرسوراً حْض الضيُف ل : مثل : ـ   الفاع

 : حال من املفعول به .  َنجضةأألكت الفاكهة َنجضًة .   ـ   املفعول به . مثل :

 : حال من الفاعل واملفعول به .  جالَسنيْ لطبيُب املريَض جالَسنْي . حفص ا أأو هام معاً . مثل :

 عد املعارف أأحوال ( (  أأنواع احلال  : ) امجلل ب45)

: مجةل فعلية ىف حمل نصب حال  حيرز هدفاً : شاهدت الالعًب حيرز هدفاً .  مثل أأ ( مجةل فعلية :

 . 

: حال مجةل امسية  اذاكر  ثيابه نظيفة: شاهدت الطالب ثيابه نظيفة .  مثل :ب ( مجةل امسية 

 : مجةل امسية حال . والشمس ساطعةوالشمس ساطعة     

 : حال ش به مجةل .  فوق الغصن: شاهدت العصفور فوق الغصن .   مثل مجةل :جـ ( ش به 

ال : جيب نصب ما بعد اإال فيه اإذا اكن الأسلوب :46)  (  املس تثىن ابإ

 مثل : حْض الطالب اإال طالباً .  . اتماً مثبتاً  – 1

 جيوز نصبه أأو اإعرابه ) بدالً ( اإذا اكن الأسلوب                           – 2

 عامٌل .  –مثل : ما حْض العامُل اإال عاماًل ) اتماً منفياً ( .     

( . مثل : ما رأأيت اإال  امجلةل اإذا اكن الأسلوب )  َنقصاً منفياً  يعرب حسب موقعه ىف – 3

 الأس تاذ . 

ليه ( :47)  (  غري وسوى يعرابن اإعراب الامس الواقع بعد اإال وما بعدهام يعرب ) مضافاً اإ

مس تثىن  – 2 بدالً من املس تثىن منه .  – 1سلوب اتماً منفياً فتعرب :    اإذا اكن الأ 

 منصوب جوازاً .

 غرَي طالبٍ  -: ما حْض الطالب غرُي طالٍب  مثل

ذا اكن الأسلوب َنقصاً منفياً تعرب لك من غري وسوى حسب موقعها ىف امجلةل .   واإ

 : فاعل مرفوع ابلضمة  غري: ما جاء غرُي طالٍب .  مثل

 حاشا ( يكون هل حالتان من االإعراب  –خال  -(  املس تثىن بـ ) عدا84)

 حاشا ( أأفعال ماضية .  –عدا  –ابعتبار ) خال مفعوالً به منصوب .   –أأ 

 حاشا ( حروف جر  –خال  –امس جمرور .  ابعتبار ) عدا  –ب 

 حاشا ( النصوَص ــ النصوِص  –خال  –مثل : ذاكرت ادلروس ) عدا 

 ماخال ( يعرب )  مفعوالً به   –ىن بعد ) ما عدا ـ   املس تث

 (  متيزي العدد : 49)

 .  ( يوافقان املعدود ىف التذكري والتأأنيث 2 ، 1ـ   العددان )

 : حْض طالُب واحُد وطالبُة واحدُة .  مثل          

  ( العدد خيالف املعدود ىف التذكري والتأأنيث 9،  3ـ   والأعداد من ) 

متيزي العدد مجع : اشرتيت ثالثة كتٍب وثالث رواَّيٍت . مثل.  ها مجعاً جمروراً ابالإضافةويكون متيزي 

 .  رور ابالإضافةجم

مثل : ( خيالف املعدود اإذا جاء مفرداً ويكون متيزيه مجعاً جمروراً ابالإضافة .  10ـ   العدد ) 

رتيت ثالثَة عرش كتااًب وثالث : اش مثل .  ـ   ويوافق املعدود اإذا جاء مركباً اشرتيت عرشَة كتٍب . 

 عرشة رواية . 

: قرأأت مخس عرشة قصيدة ،  مثل.  رداً منصوابً ( يكون متزيها مف 99:  11ـ   الأعداد من ) 

ومخسة عرش نصاً . اشرتك اثنا عرش متسابقاً واثنتا عرشة متسابقة ىف املسابقة وحْض مخسة 

 وتسعون مشاهداً ومخس وأأربعون مشاهدة . 

 ( ومضاعفاهتام يكون متيزيها مفرداً جمروراً ابالإضافة .  1000:  100داد من ) ـ   الأع

 كتبىت مائة مرجع وأألف كتاٍب .  مرجع : متيزي جمرور ابالإضافة وعالمة جره الكرسة مثل : ىف م 

 الوحدة الخامسة
 . مثل : صوموا تصحوا .  (  املضارع اجملزوم ىف جواب الطلب هو اَلى يس بق بأأمر50)

 عىل عدومك .  تنتْصوا: ال تتفرقوا  مثل أأو هنيى :  ـ  

 : ال تتفرقوا تضعفون أأمام عدومك .   مثل .  رشط أأن يكون نتيجة محمودة وأأال منع اجلزم

 : مضارع جمزوم ىف جواب الطلب  تنج أأو : الصدق تنج من الهالك . 

 : وهللا لأذاكَرنه ادلرَس .  مثل( يبىن الفعل املضارع عىل الفتح اإذا اتصلت به نون التوكيد . 51)

 : البنات يساعدْن أأهماهتن ىف العمل .  مثل.  ن اإذا اتصلت به نون النسوةـ   ويبىن عىل السكو

 اس تغفروا ربمك  –ادع هللا  –: أأكتْب  مثل    (  يبىن فعل الأمر عىل ما جيزم به مضارعه .52)

 فهموا  –فهمْنا  –ت ذاكرْ  –كتَب  : مثل .ـ   والفعل املاىض مبىن دامئاً 

 –فاء الس ببية  –حىت  –الم التعليل  –ىك  –لن  –:) أأن ( أأدوات نصب الفعل املضارع53)

 وتأأىت. ال تنه عن خلٍق  فتتفوَق ىف فلسطني . ذاكر  لنفرَط مثل : ما كنا واو املعية( –الم اجلحود

 سعيه .  يبَ خي أأعظم لكية ولن  يدخلَ ىك  ليتفوَق مثِل . يذاكر الطالب 

 : ) لك لكمة حتُّتا خط فهيى فعل مضارع منصوب ابلأداة الىت تس بقه ملحوظة 

 الم الأمر (  –ال الناهية  –(  الأدوات الىت جتزم فعاًل مضارعاً واحداً ) مل 54)

 من ماكل .  لتنفْق معكل .  هتملْ . ال  يذاكرْ مثل : مل 

 ىت تس بقه ( ) لك لكمة حتُّتا خط فهيى فعل مضارع جمزوم ابلأداة ال : ملحوظة

 –َمْن  –) اإن (  الأدوات الىت جتزم فعلني مضارعني : ) تسمى أأدوات رشط جازمة ( وِه : 55)

 أأىنه (  –كيفام  –أأَّين  –مىت  –أأى   –أأيامن  –أأين  –همام  –ما 

لزراعة يكرث الساكن . أأى داع يدع للخري تسم مثال : اإن تعمْل اخلري جتن مثرته . أأيامن تنترش ا

ليه .  أأىالحظ  ) مزنلته .  ( : يأأىت بعدها امس يعرب مضاف اإ

 : اإذا أأقبَل الربيع تتفتُح الأزهار .  مثل لكام ( –لو  –(  أأدوات الرشط غري اجلازمة : ِه ) اإذا 56)

خبار عن الكرثة ومتيزيها ) مفرد أأو مجع 62 :  مثل ( جمرور مبن أأو ابالإضافة . (  مك اخلربية تأأىت لالإ

 مك طالٍب (  –مك من طالٍب .  – طالٍب . مك –مك من طالٍب . 

 : يقرتن جواب الرشط ابلفاء ىف احلاالت الآتية :  (  مىت يقرتن جواب الرشط ابلفاء ؟57)

ذا جاء جواب الرشط ) –أأ   من يتق هللا فهو املؤمن .  . مثل : ( مجةل امسيةاإ

مثل : تفهام .. اخل ( اس   –هنيى  –) أأمر  اإذا اكن جواب الرشط ) مجةل فعلية طلبية ( . –ب 

 اإذا وعدت فال ختلف الوعد . 

ليس ( مثل :  –عىس  –بئس  –) نعم  اإذا اكن جواب الرشط مجةل فعلية فعلها ) جامد ( –جـ 

 من غش نا فليس منا. 

مبا النافية أأو بلن أأو ابلسني أأو  -لرشط مجةل فعلية فعلها مس بوق بقد اإذا اكن جواب ا –د 

 بسوف . 

 مىت نذاكر فقد نتفوق . –مىت نتحد فلن هنزم .  –فسوف تتفوق .  مثل : اإن تذاكر 

( جيب توكيد الفعل املضارع ابلنون اإذا اكن جوااًب لقسم متصاًل ابلالم مثبتاً داالً عىل 58)

 : وهللا لأفهََمنه الرشَح .  مثلالاس تقبال . 

متىن  –اس تفهام  –هنيى  –)أأمر ( وجيوز توكيد املضارع ابلنون اإذا س بق مبا يدل عىل الطلب59)

 هل تكرَمَن الضيَف  –ن  واجبَك ال هتملَ  –مثل : لتفهمن الرشَح حتضيض   –

 (  وميتنع توكيد الفعل املضارع ابلنون اإذا فقد رشطاً من رشوط الوجوب . 60)

وهللا لسوف  –وهللا الذاكر الآن  –يزرع الفالحون الأرض  –: وهللا مل نقْْص ىف واجبنا .  مثل

 الطالب  يذاكر

: افهم أأو افهَمنه الرشح . كتب  مثل.  (   جيوز توكيد فعل الأمر ابلنون لأنه يدل عىل الطلب61)

 أأو اكتنب 

 : لقد فهمت النحو .  مثال         (  ـ   وميتنع توكيد املاىض ابلنون ويؤكد بـ ) قد أأو لقد

 (  َنئب الفاعل : امس مرفوع حيل حمل الفاعل بعد حذفه 62)

اقول ) كتَب الطالُب ادلرَس ( مجةل مبنية للمعلوم حتول اإىل مجةل مبنية للمجهول  اًل عندمامفث

 : َنئب فاعل مرفوع ابلضمة الظاهرة .  ادلرُس هكذا ) ُكتَِب ادلرُس ( 

آخره قيل  -.) ُكتَِب ادلرُس   ـ   وعند بناء الفعل املاىض للمجهول .  يضم أأوهل ويكرس ما قبل أ

 احلق ( 

آخرهد بناء الـ   وعن يقال احلق  -) يزَرع احلقُل   فعل املضارع للمجهول .  يضم أأوهل ويفتح ما قبل أ

) 

(  هناك أأفعال ماضية جاءت عىل صورة الفعل املبىن للمجهول لفظاً ال معىن .ويعرب ما 63) 

    ال َنئب فاعل ومن هذه الأفعال.)ُحم  () فُلَج ( ) امتقَُع (            بعدها )فاعاًل (

 توىف ( فيعرب ) َنئب فاعل  –)ثُلج( ) ُجن()مُغ (.أأما الامس اَلى يأأىت بعد ) استشهد     

 الوحدة السادسة
  : الاكف ( وتزاد الباء ىف  –ِمْن  –(  حروف اجلر الزائدة : تأأىت للتوكيد وِه ) الباء 64)

 الغيوب : أأليس هللا بأأحمك احلامكني .ــ ولست بعالم  مثل  ( . خرب ) ليس –أأ 

   ىف خرب ) ما ( الىت تعمل معل ليس . –ب 

 : وما ربك بظالم للعبيد .  مثل

 : كفى ابهلل شهيداً .  مثل.  ىف فاعل ) كفى ( –جـ 

 أأمجل ابلسامء  : مثل ىف فاعل صيغة ) أأفعل به ( التعجبية . –د 

 ـ   وتزاد ) ِمْن ( ىف حالتني : 

ذا س بقت ابس تفهام . –أأ   خالٍق غرُي هللا يرزقمك  مثل : هل ِمنْ  اإ

 مثل : ما جاءَن من بشري .         اإذا س بقت مبا النافية .  –ب 

 : ليس مكثِل ىشءٌ .  مثل  ـ   وتزاد ) الاكف ( اإذا جاءت قبل ) مثل (

 ـ حروف اجلر الأصلية : 

 –خال  –عدا  –التاء  –الواو  –الاكف  –الالم  –الباء  –حىت  –عىل  –ىف  –َعن  –) ِمن 

 منذ ( –مذ  –حاشا 

 (  اس تعامالت  ) ما ( :      65)

 : خرب مقدم .  ما : ما لوُن القمُل . مثل . اس تفهامية– 1

 .  اإذا س بقت ما الاس تفهامية حبرف جر حذفت أألفها

 : مل اشرتيت الكتاَب ؟  مثل

 : نعم ما نؤمن به السالم  .  مثل  املوصوةل .– 2

 خري ينفعك ىف ادلنيا والآخرة  : ما تقدمه من مثل الرشطية . 3
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 : ما أأمجَل السامَء ! .     مثل .  التعجبية– 4

 : ما قْص الطالُب ىف واجبه . مثل  ما النافية . – 5

 : ما ادلرُس صعباً .      مثل  عامةل معل ليس . –6

منا املؤمنون أأخوة .  مثل ـ اكفة . 7  : اإ

كرث  –طاملا  –كرث ( فتصري ) قلامً  –طال  –: ) قل . مثل  ـ   وتدخل عىل الأفعال الآتية فتكفها

 ما 

 : قلامً  متطر السامُء صيفاً  مثل( .  وال يأأىت بعدها ) فاعل

 اجبك . يرسىن ما أأديت من و  ما املصدرية .: – 8

 : يرسىن تأأديتك للواجب .  مثل ـ   حتول اإىل مصدر رصحي .

   (  اس تعامالت ال :66)

 : ال هتمْل ىف دروسك .  مثل.  عجتزم املضار   َنهية –أأ 

 : الطالب ال هيمُل . مثل وترفع  الفعل بعدها َنفية –ب 

 : ادلرُس سهٌل ال شَك . مثل َنفية للجنس –جـ 

:  اكتب: شوىق شاعُر ال اكتُب .  مثل. وِه تثبت احلمك ملا قبلها وتنفيه عام بعدها عاطفة : –د  

 معطوف مرفوع ابلضمة 

  من ( :  (  اس تعامالت )67)

 : َمْن الطالب املثاىل ؟ .  مثل  الاس تفهامية .–أأ 

 : حْض َمْن تفوق .         مثل  املوصوةل .–ب 

 من يذاكْر ينجْح .  : مثل  الرشطية .–جـ    

 منذ ( :  –(  ) مذ 68)

 معة : مل أأقابكل منذ التقينا ىف اجلا مثل ـ    اإذا جاء بعدها فعل تعرب لك مَّنام ) ظرف زمان ( .

 مل نرشح النحو منذ احملارضة السابقة  :  مثل ـ   اإذا جاء بعدها امس فهيى ) حرف جر( .

 ومتيزيها مفرد منصوب ) مك طالباً ؟ ( مك الاس تفهامية :

ـ   اإذا س بقت حبرف جر فيجوز لمتزيها حالتان من االإعراب )النصب( أأو )اجلر ابالإضافة(مثل : 

 جنهياً اشرتيت الكتاب ؟ بمك جنيه اشرتيت الكتاب ؟ أأو بمك 

 (  املنادى : امس يس بق بأأداة نداء ويكون :69)

 : َّي أأمحُد اجُّتد  مثل ) علامً (( مبنياً عىل ما يرفع به اإذا اكن  1

 : َّي اتجُر ال حتتكْر السلَع .  مثل أأو ) نكرة مقصودة (

 : َّي طالَب العمِل اجُّتْد .  مثل ( معراًب اإذا اكن )مضافاً ( 2

 : َّي طالباً للعمِل اجُّتد .  مثل هياً ابملضاف (أأو  )شب

 َّي غافاًل تنبه .  : مثل  أأو نكرة غري مقصودة .

ننا نس بقه  بـ ) أأهيا للمذكر (  و ) أأيُّتا للمؤنث ( وتعرب الكً  ذا أأريد نداء ما فيه ) ال ( فاإ ـ   واإ

ديره ) َّي ( وما من)أأهيا  وأأيُّتا ( منادى مبىن عىل الضم ىف حمل نصب حلرف نداء حمذوف تق

 بعدها يعرب ) نعتاً مرفوعاً (

 : نعت مرفوع .  النفسئنُة (: ) َّي أأيُّتا النفُس املطم  مثل

 (   الأسامء املعرفة :70) 

 الكتاب .  –املعرف بـ ) أأل ( . مثل : العمل  – 1

                             أأسامء االإشارة لكها معرفة .  – 2

 لكها معرفة .  الأسامء املوصوةل – 3  

                الضامئر لكها معرفة .  – 4

 لك نكرة مضافة اإىل الأسامء السابقة .  – 5     

 ( الامس املعرف بـ ) أأل ( اإذا جاء بعد) أأهيا أأو ايُّتا ( يعرب ) نعتاً مرفوعاً (71)

 : صفة مرفوعة  الطالبُ : أأهيا الطالُب اجُّتْد .  مثل

بدل منه ىف ل( اإذا جاء بعد امس اإشارة يعرب ) بدالً مطابقاً ( ويتبع امل (  الامس املعرف بـ )أأ 72)

:  الطالب: بدل مرفوع  الزهرةهؤالء الطالب جمُّتدون .  –: هذه الزهرة مجيةل  مثلاالإعراب . 

 بدل مرفوع 

 ـ   وغري املقرتن بـ )  أأل  ( يعرب )خرباً(

 : صفة .  جمُّتدرفوع . : خرب م طالب: مبتدأأ .  هذا: هذا طالب جمُّتد .  مثل

 ذكل (  -هذان  –أأؤلئك  –تكل -ذاك -هؤالء –هااتن  –هذه  –)هذا  ـ   وأأسامء االإشارة ِه

فالثاىن يعرب ) بدالً مطابقاً (  (  املعرفان الذلان يدالن عىل عمٍل واحٍد اإذا جاءا وراء بعضهام73)

  :بدل مطابق . مصطفى اكمل: قرأأت عن الزعي مصطفى اكمل ،  مثل

ذا تقدم البدل عىل املبدل منه يعرب ا : قرأأت عن مصطفى اكمل  مثلملبدل منه ) نعتاً ( . ـ   واإ

 : نعت منصوب . الزعي الزعي. 

ذا تقدم  ) النعت ( عىل ) املنعوت ( يعرب ) حاالً ( مثل : جاء جمُّتداً الطالب . أأصلها :  ـ   واإ

 جاء الطالب اجملُّتد 

املعمل الطالَب اَلى  : اكفأأ  مثليأأىت بعد امس معرفة يعرب ) نعتاً ((  الامس املوصول اَلى 74)

 : صفة منصوبة  اَلىتفوَق . 

 : نعت منصوب .  هذا.  هذا: قرأأت الكتاب  مثلـ   وكذكل امس االإشارة اَلى يأأىت بعد معرفة .

ليه ( .  ذا جاءا بعد امس نكرة يعرابن ) مضافاً اإ  ـ   واإ

ليه .  اَلى  حْض . اَلى: أأخذت كتاب  مثل  : مضاف اإ

ليه .  هذا.  الطالب هذاأأخذت كتاب    : مضاف اإ

 ( النكرة املنصوبة الىت تأأىت بعد امس التفضيل تعرب )متيزياً (ملحوظاً منصواًب.75)

 : متيزي منصوب .  فهامً للمشلكة .  فهامً : هو أأكرث الناس  مثل

ليه( . ليه .    : طالبطالب . : املتفوق أأهدأأ  مثل ـ   غري منون يعرب )مضافاً اإ مضاف اإ

ليه .  حضارةحضارتنا أأعظم حضارة .   : مضاف اإ

: لوال  مثل( الامس اَلى يأأىت بعد )لوال( يعرب ) مبتدأأ خربه حمذوف وجواًب تقديره موجود ( 76)

 : فاعل .  التفوق: مبتدأأ .  الاجُّتاد. التفوقما اكن  الاجُّتاد

 –جاهداً  –قاطبة  –وحده  –وحدك  –ة اكف –معاً  – ) مجيعاً   (  ما يعرب حاالً اللكامت77)

.. …أأوالً  –اجامتعياً  –س ياس ياً  –صاعداً  –سوًَّي  –الأول فالأول ) مبعىن مرتتبني (   -عامة 

 جفأأةً  –سهواً عوضاً  –خاصًة  –عارشاً 

 ـ   وكذكل اَلى يأأىت بعد اس تفهام + جار وجمرور  .

 ما حتته خط .  يعرب حاالً .     لكنا أأقوَّيء، ما لنا  تذاكر، ما كل  سعيداً : ما كل  مثل

وما بعدها :اإن هللا مع الصابرين . مثل.  ـ   ملحوظة : ) مع ( بدون تنوين تعرب) ظرفاً  (منصوابً 

ليه (   يعرب )مضافاً اإ

 (  امجلل بعد النكرات صفات :78)

 ل نصب نعت فعلية ىف حم :مجةل حيرز هدفاً  . حيرز هدفاً : شاهدت العباً  مثل

 : مجةل امسية نعت  ريشه طويل.  ريشه طويلمثل : شاهدت عصفوراً 

: هو  ( النكرة املنصوبة الىت تأأىت بعد امس التفضيل  و نعم  وبئس تعرب  )  متيزياً ( : مثل79)

يزي منصوب : مت  خلقاً : نعم خلقاً الصدق .  مثل: متيزي منصوب.      نشاطاً .   نشاطاً أأكرُث الطالب 

.  

 –املساحة  –الكيل  –العدد  –كذا  –مك  –امتلأ  –فاَض  –طاَب  –قر   –وبعد ) ازداَد 

وبعد لك ما اكن  –وبعد الامس املنسوب  –بعد امس املفعول  املنصوبوكذكل الامس  –الوزن 

 تعرب متيزياً .  : َحُسَن الطالُب خلقاً . خلقاً : متيزي .  مثلعىل وزن "فَُعَل" 

ن الرشطية يعرب ) فاعاًل لفعل حمذوف  ( . (  الامس80)    الواقع بعد اإذا الرشطية واإ

ن  البواخرُ : اإذا  مثل  ذاكر ذاكرت معه .  طالبُ رنت . واإ

مثل :  أأو َنئب فاعل :) لك لكمة حتُّتا خط  تعرب فاعاًل لفعل حمذوف يفرسه الفعل اَلى بعده (

 كورت .  الشمساإذا 

ني علمني حتذف أألفها وتعرب ) نعتاً ( وما بعدها يعرب ) مضافاً اإذا جاءت ب (  لكمة ) ابن (81) 

ليه جمروراً ( .   : جاء محمد بُن عىل ٍ .  مثلاإ

أأى  –ابن  –مع  –سوى  –غري  –بعض  –مجيع   –لك  –) بعد  (   الامس اَلى يقع بعد82)

 –د عن –بني  – نُصب –تلقاء  –جتاه  –خلف  –وراء  –أأمام  –دلى  -عامة  –اكفة  –

دون  –معظم  –غالبية  –وقت  –قبل  –فرتة  –مدة  –تلو  –عرب  –أأثناء  –طوال  –حلول 

ليه وغالباً ما  َحْذو  (  –حذاء  –اإزاء  –جانب  –يسار  –فوق  –ُجل   – يعرب مضافاً اإ

  يكون مقرتًَن بأأل ومس بوقا مبجرور نكرة.   

. لك لكمة حتُّتا خط  الطالبنيجاء الك         -  املتفوقِ ما رأأيَت غري   -طالٍب : جاء لُك  مثل

ليه   تعرب مضاف اإ

لكتا ( برشط االإضافة  –الك  –لك  –مجيع  –عني  –مثل )نفس  :أألفاظ التوكيد املعنوى(  83)

ذا حذفت ال خيتل املعىن   اإىل الضمري وتس بق ابملؤكد واإ

 تاَب لكَه .          : جاء الطبيُب نفسُه . قرأأت الك  مثل

 لبان الكهام متفوقان . الطا   

ذا مل تس بق ابملؤكد تعرب حسب موقعها ىف امجلةل   ـ   واإ

 مثل : الصبور من ميكل نفسه عند الغضب . نفسه : مفعول به 

 الطالبان الكهام متفوق . الكهام  : مبتدأأ اثن . متفوق : خرب .

 (  الأسامء املبنية ِه :  84)

 هن ( –مه  –ِه  –هو  –أأَن  –) حنن  لضامئرا

 هاتني  –هذين  –هااتن  –لكها ما عدا )هذان  أأسامء االإشارة :

 الذلين  (  –اللتني  –اللتان  –لكها ما عدا ) الذلان  الأسامء املوصوةل :

 أأى (  –أأَّين  –كيف  –مىت  –:) أأين  أأسامء الرشط وأأسامء الاس تفهام

 منُذ ( –مْذ  –أأمِس  –الآَن  –) حيُث بعض الظروف : 

 لحق جبمع املذكر السامل : (  امل85)

 –أألفاظ العقود من عرشين اإىل تسعني  –أأولوا  –عاملون  –بنون  –أأهلون  –س نون ) 

  (أأرضون

  اثنتان ( –اثنان  –لكتاهام  –) الكهام (  امللحق ابملثىن : 86)

 –عطيات  –نعامت  –براكت  –عرفات  –ـ   امللحق جبمع املؤنث السامل ) أأوالت (87)

  السادات (

 (  الضمري الواقع ىف حمل نصب هو املتصل بـ اإن . 88)

ننا :  مثل نه جمُّتد . اإهنم ( –اإنك  –) اإ  : امس اإن  الهاء اإ

مثل :   والواقع ىف حمل رفع ..   الهاء : مفعول به .  هادلرس ذاكرَن مثل : أأو املتصل ابلفعل .ـ   

مه  –هو  –)حنن  واقع ىف أأول امجلةل .أأو الضمري اليْضبون . الواو : مضري ىف حمل رفع فاعل ـ   

ذا اتصلت ابلفعل . –َنء الفاعلني  –أأو اتء الفاعل أأَن ( مثل : حنن جمُّتدون . ـ    –  نون النسوة اإ

والواقع ىف حمل جر هو املتصل بـ )امس ( البنات ساعدن  اهماهتن . ـ    –ذاكرَن  –بت مثل : رض 

ليه .   . مثل : كتاهبم . مه : مضاف اإ

 مثل : هو جمُّتد . مس اَلى يقع بعد الضمري يعرب ) خرباً (والا  

 بعد مضري يعرب ) مفعوالً به (  يكون  (  أأسلوب الاختصاص :امس يأأىت89)

 : مفعوالً به منصواًب عىل الاختصاص املْصينيكرماُء   –املْصيني  –: حنُن   مثل   أأ ( مقرتًَن بأأل

 حنب العمل . -طالَب الشهيد  -: حنن  مثل مضافاً .ب ( 

 نقدس العمل .  –أأهيا الطالُب  –حنن  : مثل أأهيا ــ أأيُّتا .جـ ( 

)خباصة ( يعرب ) مبتدأأ مؤخراً مرفوعاً ( وخباصة جار  (  والامس اخملتص اَلى يأأىت بعد90)

.   البالغةُ : أأذاكُر اللغة العربية وخباصة  مثل وجمرور ىف حمل رفع )خرب مقدم( وامجلةل لكها حال . 

 : مبتدأأ مؤخر . لبالغةا

: أأحب الفاكهَة وخصوصاً  مثلاَلى يأأىت بعد خصوصاً يعرب ) مفعوالً به ( . (  الامس اخملتص91)

 : مفعول به .  الربتقالَ  الربتقال 

     .  اجلهادُ : نعم العمُل  مثل      حبذا ( –(  اسلوب املدح هو اَلى أأوهل ) نِْعَم 92)

 .  النظامُ حبذا  

.                         اخليانةُ : بئس العمُل  مثلال حبذا (  -ب اَلم هو اَلى أأوهل ) بئس ـ   وأأسلو 

  النفاُق وال حبذا  

  لك لكمة حتُّتا خط تعرب )  مبتدأأ مؤخر ( لأهنا خمصوص ابملدح أأو اَلم) 

 (  أأسلوب االإغراء :يأأىت مكرراً أأو معطوفاً أأو مفرداً 93)

 . الصدَق :  ومثلوالنظاَم .    العملَ :  ومثل   لرَّيضَة .ا الرَّيضةَ :  مثل

لك لكمة حتُّتا خط تعرب .    )النفاَق  النفاَق .        والنفاَق  اإَّيكَ :  مثل:     ـ   أأسلوب التحذير

  ( مفعوالً به

  ــ جيوز ــ ميكن ــ حيق( جيب ــ يمت ــ ينبغى ) كفى ــ (  الامس اَلى يأأىت بعد94)

  . )فاعل .  احلفاظ: جيب احلفاُظ عىل البيئة .  مثليعرب)  فاعل : 

غالباً ما تعرب )بدل  نصفه (     –جزءاً منه  –بعضه  –أأغلبه  –) معظمه  ( اللكامت95)

 بعض من لك ( . 

: يرسىن معل  الامس اَلى يقع بعد الفعل املتصل بنون الوقاية يعرب ) فاعل ( .مثل (96)

 املدرس .معل : فاعل .

 مثل : هنا القاهرة هناك الأقْص .   هناك( تعرب خرب مقدم .  * –ت الآتية)هنا اللكام  -(97)

أأبداً : ظرف زمان ) وسط ( ظرف ماكن ) الآن ( ظرف زمان مبىن عىل الفتح ) أأمس ( -(98)

 طوال (  -تلو   -نصب   –ظرف زمان مبىن عىل الكرس . ) قط 

 الوحدة السابعة
 أأشهر حاالت املنع من الْصف

 أأصغر ( –أأشد  –فة عىل وزن أأفعل    ) أأكرب ص  -1

 -مجع تكسري به أألف بعدها حرفان أأو ثالثة أأوسطها ساكن  ) مبادئ  صيغة منُّتيى امجلوع : -2

 مصابيح   -مدارس 

 صفة عىل وزن فعالن اَلي مؤنثه فعىل :                  – 3

آن          جوعان ( –كسالن  –) ظمأ

 عظمى  –صغرى  –ث املقصورة :  كربى امس منتٍه بأألف التأأني – 4

 علامء  –خْضاء  –مدودة : حصراء امس منتٍه بأألف التأأنيث امل  –5

 ( )  مثىن ، وثالث ، ورابع   10: 1فُعال ، َمفعل من الأعداد )  – 6

      " أأخر " : )    فعدة من أأَّيم أأخر    (                                                   لكمة  – 7

 زحل    ( –حجا  –عمل عىل وزن فَُعل :  ) معر  – 8

 بريوت( –بغداد  –عائشة  –عمل مؤنث : ) مْص  -9

 اإبراهي ( -عيىس  –عمل أأجعمي  : ) يوسف  – 10

 بور سعيد ( -:)نيويورك  عمل مركب تركيبا مزجيا – 11

بأألف ونون زائدتني )  عمل منتهٍ  – 13أأكرم ـ يزيد (   –عمل عىل وزن الفعل : ) أأمحد  – 12

 رمضان ( –سلامين  –سلامن 

 األساليب
 أأسلوب التعجب :  -1

 ما أأفعِل ، مثل ) ما أأمجل السامء ! ( املتعجب منه : السامء : مفعول به منصوب . هل صيغتان :

 مثل ) أأمجل ابلسامء ! ( املتعجب منه السامء : فاعل مرفوع حمال جمرور لفظا .  أأفعل به

 غراء و التحذير : أأسلوب االإ  -2

 ره الزم (الصدق . الصدق الصدق .   الصدق و الأمانة . ) مفعول به لفعل حموف تقدي

الكذب .   الكذب الكذب . الكذب و اخليانة .  اإَّيك و الكذب .  ) مفعول به لفعل حمذوف 

 تقديره احذر (

 ليه (معطوف ع  –مكرر  –انواع املغرى به و احملذر منه ) مفرد  و كام الحظت :

حنن أأهيا  –حنن الش باب حنب احلياة . حنن ش باب الوطن حنب احلياة  : أأسلوب الاختصاص -3

الش باب حنب احلياة . و اخملتص اإعرابه ) مفعول به لفعل حمذوف تقديره أأخص . و يكون ) معرفا 

 أأو لفظ أأهيا و أأيُّتا  –أأو االإضافة  –بأأل 

نعم من  –رجال أأبوك نعم*  –عم رجل العمل أأبوك نعم الرجل أأبوك . ن أأسلوب املدح و اَلم :  -4

 تصاحب أأبوك 

اخملصوص ابملدح و اَلم : يعرب مبتدأأ مؤخر مرفوع . و ميكن اس تخدام حبذا للمدح و ال حبذا 

 لذلم .

 الملحقات

املثىن ما دل عىل اثنني أأو اثنتني بزَّيدة أألف ونون أأو َّيء ونون ؛ يرفع ابلألف  : امللحق ابملثىنـ 1

 وجير ابلياء وينصب

 :  ) اثنان واثنتان ( بال رشط            ىف اإعرابه يلحق ابملثىن

 ( برشط أأن يتصل هبام مضري، فاإذا مل يتصل  ) الك ولكتا   

 هبام مضري  يعرابن اإعراب الامس املقصور اإذا مل يتصل هبام مضري

 ) ابلعالمات املقدرة ( 

 ة املقدرة (: مبتدأأ مرفوع ابلضم الك الطالبني جمد ) الك

 الطالبان الكهام جمدان . ) الكهام : توكيد معنوى مرفوع ابلألف (

 الطالبان الكهام جمد . ) الكهام : مبتدأأ اثن مرفوع ابلألف ( 

 ـ امللحق جبمع املذكر السامل2

مجع املذكر السامل ما دل عىل أأكرث من اثنني بزَّيدة واو ونون أأو َّيء ونون يرفع ابلواو وينصب وجير 

 لياء .اب

 أألفاظ العقود( -عاملون -س نون -أأهلون -بنون -يلحق جبمع املذكر السامل ) أأولو مبعىن أأحصاب

 ـ امللحق جبمع املؤنث السامل 3

نتني بزَّيدة أألف واتء يرفع ابلضمة وينصب وجير ابلكرسة مجع املؤنث السامل  ما دل عىل أأكرث من اث 

 ويلحق به : 

 ذرعات ) ما دل عىل مفرد و حلقت به الألف و التاء ( أأ  -عرفات -) أأوالت مبعىن صاحبات

 التعبير اإلبداعي والوظيفي

 التعبير الوظيفي                                   
 اكتب برقية حب توهجها يف مناس بة سعيدة ملن حتهبم . :البرقية ( 1)

ليه: .........................  املرسل اإ

 .........................العنوان: ...............

 وصوًما مقبوالً  رمضان كرمي ،            

 املرسل: .......................        

 العنوان: ....................                      

      .) يالحظ عدم كتابة امسك أأو عنوانك، ونص الربقية لكامت قصرية( 

 اللكامت موجزة ودقيقة . ( االإرشادات: ويالحظ فهيا أأن2) 

 منوذج: اكتب أأربعة اإرشادات ملن يرتدد عيل مكتبة املدرسة وال يلزتم بأأدهبا.

 ـــ الكتاب مكل كل ولغريك.3ـــ الكتاب أأويف صديق. 2ـــ حافظ عيل مكتبتك .   1

  ر حفل االإفطار املقام( بطاقة ادلعوة:اكتب بطاقة دعوة اإيل زمالئك تدعوه حلضو 3) 

 دعوة

............................... دعوة س يادتمك حلضور يرس

حفل............................. وذكل يف متام الساعة....................من مساء 

 يوم............... املوافق...................... وعنوان احلفل .......

 م الش يخ. اكتب اإعالًَن تدعو فيه جامعة الرحالت اإيل رش : اإلعالن( 4) 

تعلن مدرسة.................................. عن القيام برحةل اإيل............يوم 

............... 

بتارخي............ الساعة..............................فعيل الراغبني يف الاشرتاك 

 مراجعة.......... ابملدرسة.

 

       هام            عند التلخيص نتبع ما ييل:  : التلخيص( 5) 

 ( أأحذف الأفاكر الفرعية.2( اقرأأ الفقرات وحدها.       1
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 ( احذف الرتادفات والتكرار واالإطناب، واملفعول املطلق والصفة.3

 ( اربط امجلل والعبارات بأأدوات الربط املناس بة.   4

 ( ضع عالمات الرتقي املناس بة.5   

                                   ويراعي فيه أأن يتضمن العنارص الآتية:  : التقرير

 موضوع التقرير/الزمن/املاكن/االإجيابيات/السلبيات/التوصيات    هام    

مناذج من التقرير: 

 ــ اكتب تقريًرا عن كتاب الأَّيم اَلي درس ته هذا العام.1

 عن مسابقة الشعر اليت متت يف مدرس تك هذا العام. ــــ اكتب تقربًرا2

 ــــ اكتب تقريًرا عن رحةل مقت هبا مع املدرسة لزَّيرة الأهرامات.3

نه يف يوم ........ ،،،  اإىل املوافق .......... الساعة ........... مقنا برحةل اإ

  ........ .................................,........,................... وشاهدَن

  .وىف الساعة .......... ِت معل اجامتع ملناقشة ما ِت اإجنازه

 -............. 2............  -1االإجيابيات :  *

 - ............2.......... .  -1السلبيات :  *

 ...............2ــ...............ـــ1التوصيات :   

 مقدم التقرير: ....................................                               

          هام             اكتب رساةل اإيل ساحئ تدعوه اإيل زَّيرة مْص:  الرساةل (7)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ/صديقي العزيز 

 حتية طيبة وبعد ،                                           

أأكتب اإليك هذه الرساةل لِك أأدعوك للحضور اإىل ــــــــــــــــــ لقضاء االإجازة 

  . معنا ، وس تكون بيننا واحدا منا

  : صديقك                                       

 ل تكل الزَّيرة .( الزَّيرة:  زرت مستشفي رسطان الأطفال مع زمالئك. جس8) 

ــ حتديد املشاركني 3ـــــ حتديد املاكن .      2ـــ حتديد الهدف.   1جيب أأن نتبع ما ييل: 

ــــ ذكر مشاهدات 6تقال.             ــــ حتديد وس يةل الان 5وعددمه .                      

 ــــ حتديد نتاجئ الزَّيرة. 7الزَّيرة.        

 الشكوي: / ( الطلب9)

  ................. /الس يد مدير

 حتية طيبة وبعد ،                                     

  مقدمه لس يادتمك:

  ............................ /الامس

  ............................/العنوان

  .......... ..................................................املرجو من س يادتمك

 ولس يادتمك جزيل الشكر                                

  ................. /الامس

  ................./التوقيع

 ( الالفتة:10)

  .اعمل أأن النْص مع الصرب *   .النظافة من االإميان *

 . املكتبة مصباح يىضء طريقنا *. من جد وجد ومن زرع حصد *

  . مدرس يت نظيفة ومجيةل ومتطورة ومنتجة  *.للحداطلبوا العمل من املهد اإىل ا *

 ( بسط الفقرة أأو بيت من الشعر:      هام .11) 

بسط)رشح( العبارة يف حدود ثالث مجل فعليك بفهم العبارة ومعرفة املراد مَّنا اإذا طلب منك 

 أأوالً.

 منوذج: ابسط العبارة الآتية يف أأربعة أأسطر: 

نسان"  ث.ع  " بناء املصانع واملدارس قد يكون ---.  2015سهاًل، ولكن من الصعب بناء االإ

------------------------------------- 

  يعجبني:( يعجبني وال12)
  اجملمتع ميلء ابملتناقضات اكتب ثالثة مجل من تعبريك حتت عنوان : يعجبين وال يعجبين

تقان العمل واجلدية ، وال يعجبين الفوىض واالإهام  . ل والرتايخيعجبين النظام واإ

 . يعجبين الوسطية واحلوار ، وال يعجبين التطرف واالإرهاب

 . القول والعمل ، وال يعجبين الكذب وسوء اخللقيعجبين حسن اخللق والصدق يف 

  :التعـزية( 13)

 

سأألني املوىل عز  وجل أأن …………………فقيد الوطن رجل اخلري ، واالإصالح املرحوم 

  .يتغم ده بواسع الرمحة واملغفرة ، وأأن يُلهم ذويه الصرب والسلوان

ليه راجعون.                              َنه اإ َنه هلل واإ  واإ

 اتيةالسيرة الذ  
 الامس:.............................

 امليالد:............................

 املهارات:.........................

 االإجنازات:........................

 العالقات الشخصية:...............

 ات:........................الطموح

 بطاقة تعريف بكتاب -

 الكتاب:..................عنوان 

 امس املؤلف:.....................

 دار النرش:.......................

 س نة النرش:.......................

 رمق الطبعة:......................

 فكرة أأجعبتين:...................

 أأمتىن وجودها:....... فكرة كنت

------------------------------ 

أهم االسس التى يجب أن تراعى عند 

 التعبير االبداعى 

ثراء الفكرة، وحسن اخلامتة )( الشلك العام للموضوع     1) ) درجات( / حصة 6املقدمة واإ

                                          االإمالء )درجة( حصة النحو والبالغة)درجتان(جامل اخلط)درجة(.               

 . احضة خبط جيد.الكتابة الو 

 . وضع فكر )عنارص( حتدد املوضوع.

  ترك مساحة بيضاء يف بداية لك فقرة لراحة عني القارئ.

 . مراعاة اس تخدام عالمات الرتقي وقواعد النحو.

 . عدم الكشط أأو الشطب أأو احملو بصورة تشوه شلك الكتابة.

 . الشواهد والنصوص املقتبسة بني قوسني. وضع

متهيدية للموضوع وكذكل وضع خامتة مناس بة فاإذا حسن البدء حسن اخلتام. وضع مقدمة 

 .)واليلزم حفظ مقدمة أأو هناية بعيَّنا(.

 ( املضمون العام للموضوع2)

عيل قبل الرشوع يف كتابة أأي موضوع ينبغي قراءة راس املوضوع بعناية واهامتم ، للتعرف 

 . املطلوب ابلتحديد.

 . العنارص( ويه عبارة عن النقاط اليت حتدد الكمنا يف املوضوع.تقوم بعد ذكل بوضع الفكر )

آنية مناس بة أأو ما تراه مناس با لْلخول يف املوضوع ذاتة. آية قرأ  . البد من المتهيد للموضوع بأ

ات حمددة خالية من التكرار اس تعراض الافاكر ابلتوايل وتناول الفكرة من اكفة جوانهبا بعبار 

ات الرقيقة الضعيفة . أأي جيب البعد عن التطويل وامللل واالإجياز والرتادف وامللل والعبار 

 . جيب أأن نبعد متاما عن اللكامت العامية غري الفصحي لأهنا تفسد التعبري اخملل.

                         الاجُّتاد يف حماوةل أأس تخدام اخليال ومواطن امجلال التعبريي.             

           .ال تنس وضع مقرتحاتك البناءة اإذا اكن املوضوع يتعلق بقضاَّي اجامتعية 

بداعي   التعبري االإ

 جيب أأن نعمل انه يتكون من ثالثة عنارص يه :

 اخلامتة . -3املوضوع.           - 2املقدمة .    -1

 ني دقق جيداً يف اختيار موضوع من املوضع -*    

 اَلي اخرتته يف كراسة االإجابة  اكتب رأأس املوضوع -*    

 ابدأأ يف كتابة العنارص مثل :  -*  

 دور املدرسة يف .......... -3دور الأرسة يف .......... -2مفهوم ............ -1     

....... عىل أأثر .... -6رأأى ادلين يف ............. -5دور وسائل االإعالم يف ............  -4     

استشهد ابلقران أأو  -جتنب تكرار امجلل اليت ال تفيد وال تزيد يف املعىن.    -الفرد واجملمتع*

 -جتنب كتابة اللكامت العامية وعدم الشطب .            -احلديث أأو الشعر لكام أأمكن .*

 احرص عىل التنس يق ووضع عالمات الرتقي .

 معطوفتني أأو اللكامت املتضادة  ناها .     ) ، ( بني مجلتني) . ( يف هناية امجلل اليت ِت مع    

 قال ....." .        ) ؟ ( يف هناية السؤال . –) : ( بعد لكمة " مثل    

 العناية ابخلط والقواعد النحوية واالإمالئية . -*

 مقدمة

آن أأمجل لغة خلقها الرمحن فهيا حس -1 ر وبيان هيزت هل لك ما أأمجل التعبري بلغتنا العربية لغة القرأ

وجدان     مفا أأكرث املوضوعات اليت حتتاج اإىل كتاابت لعرض ما فهيا من سلبيات 

جيابيات............  واإ

اإن روعة البيان وحسر الالكم ليعجزان عن التعبري يف هذا اجملال لأنه حتدث فيه الكثري  -3

قول وحسرا أأن أأس تعري بالغة  الوطوقته الأقالم أأكرث من مرة وما أأَن اإال قطرة يف حبر أأحاول 

نه ليسعدين أأن أأجول  لأداء وروعة البيان لأعرب عن لك ما يف صدري وتنطق به مشاعري واإ

 بفكري وعقيل متحداًث يف هذا املوضوع الشائق اَلي يعترب من موضوعات الساعة

رأأيه مفوضوع ) امس املوضوع ( من املوضوعات احليوية اليت جيب عىل لك منا التعبري فيه ب

نه مما الشك فيه وبذكل تتبلور ا لأفاكر ونضع نصب أأعيننا تصوراً للموضوع وخالصة الأذهان فاإ

 أأن    )بداية املوضوع(....

 "رىب ارشح يل صدري ويرس يل أأمري واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل"  -5

نسان يقف أأماهما حائراً ويطيل التفكري فهيا أأماًل يف أأن ينجح يف التعبري  هناك أأمور يف حياة االإ

نسان واحضعَّنا ، وهناك أأمور أأخرى   ة وضوح الشمس ، يف حياة االإ

وهذه الأمور الواحضة ال حتمتل اجلدل أأو النقاش ،فقد صارت هذه الأمور أأش ياًء مسلامً هبا 

 0وحقائق ال ميكن اإناكرها ومن هذه الأمور )كتابة فكرة املوضوع(

غري ، وقد وملَ ال ؟ وهذا املوضوع قد طرقته أأقالم الكتاب واملفكرين وحتدث فيه الكبري والص

املوضوع حموراً حلديث امجلاهري ووسائل االإعالم اخملتلفة املقروءة واملسموعة واملرئية أأصبح هذا 

0 

وهذا املوضوع جدير ابالهامتم والتحليل ، لأنه خيص لك طبقات وفئات اجملمتع دون اس تثناء 

نسان أأن يدىل بدلوه فيه وأأن يعرب فيه عن  وهو من املوضوعات احليوية اليت يتعني عىل لك اإ

 0ىت تتبلور الأفاكر وتتكشف الأمور وتلتقي القراحئ يف حميط الفكرة العظمية رأأيه ح

وذكل يضع أأمام أأعيننا تصوراً اكماًل للقضية بلك جوانهبا الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية 

وضعنا والعقائدية والأخالقية وال بأأس من الاختالف يف الآراء وتعدد وهجات النظر ، طاملا 

 0دفا أأمسى وغاية أأكرب وأأماًل أأعىل أأال وهو الصاحل العامأأمام أأعيننا ه

 0فاختالف الرأأي ال يفسد للود قضية

 فهيا بنا نناقش موضوع الساعة وهو )الفكرة من رأأس املوضوع( . 

  الموضوع
وحسن خطك وسطر كراس تك وأأعرف اإن  اكتب عىل قدر ما تقدر صفحتني ثالثة اإىل  عرشة

بت كتييييري لك ما أأخذت درجات كتييييري لكن يف صلب املوضوع ارشح لك فكرة لك ما كت 

 ولو يف سطرين واجعل لك فكرة متثل فقرة ...

  الخاتمة 
الَّناية  كام يأأيت الليل بعد الَّنار وكام تصل سفينة  وبعد االإحبار يف حبر الأفاكر نأأيت  اإىل -1

 معلمك ورسوهل واملؤمنون ( البيان لرب الأمان    ) وقل امعلوا فسريى هللا

 ويف الَّناية ال أأمكل اإال أأن أأقول أأنين قد عرضت رأأيي وأأدليت بفكريت  -2

أأَن اإال برش قد أأخطئ  يف هذا املوضوع لعيل أأكون قد وفقت يف كتابته والتعبري عنه  وأأخريًا ما

ن كنت فد أأصبت فهذا لك ما أأرجوه م ن وقد أأصيب فاإن كنت قد أأخطأأت فأأرجو مساحميت واإ

 هللا عز وجل.

جنازات خضمة وأأجماد متأألقة هو امتداد ملا صنعه  -3 اإن ما نصنعه اليوم من أأعامل عظمية واإ

العريق حبارض مرشق الأجداد ابلأمس وملا س يصنعه الأحفاد ابلغد ،فال بد أأن نصل املايض 

 0يدانيه عزة ويضاهيه جالال وحياكيه رفعة حىت نكون خري خلف خلري سلف 

 " كنمت خري أأمة أأخرجت للناس" صدق هللا العظيقال تعاىل: 

 وقال الشاعر:"وبناة الأهرام يف سالف ادلهر *** كفوين الالكم عند التحدي"

النوايح موحضني ومدللني علهيا وبعد أأن بينا وأأخريا وبعد حتليلنا لعنارص املوضوع من اكفة  - 6

والأمل والعمل اجلاد املمثر واالإرادة دور الفرد واحلكومة واملؤسسات اخملتلفة جند أأننا ابحلب 

القوية والعزمية الصادقة والانامتء الصادق والتحدي واالإرصار وحفز اهلمم وحشد الطاقات 

طالق العنان للطاقا ت املبدعة ميكننا أأن نتحدى الصعاب ونقهر وتضافر اجلهود والتعاون واإ

يعيش جممتعنا يف أأمن وسالم املس تحيل وحنقق الآمال ، ونتجاوز ما يواهجنا من العراقيل ل 

 0وعدل ورخاء وتقدم ، وتتبوأأ أأمتنا ما تس تحقه من ماكنة سامية بني الأمم

 أأقوال تصلح ملوضوعات التعبري

 .."+ من القران : "اقرا ابمس ربك اَلي خلق .

 "يرفع هللا اَلين أأمنوا منمك واَلين أأوتوا العمل درجات..."

 ريضة عيل لك مسمل... "+ ومن احلديث الرشيف : "طلب العمل ف

 + ومن الشعر: تعمل فليس املرء يودل عاملا ... وليس أأخو عمل مكن هو جاهل

ن جنحوا للسمل فاجنح لها وتولك عيل هللا..." + من القران :  "واإ

 "نسامل من يساملنا ونعادي من يعادينا..."

 + ومن الشعر : تعسأأ لثائرة احلروب فاإهنا..تردي النفوس وهتكل الأبداَن

 + من القران : "وقل ريب زدين علام" "وفوق لك ذي عمل علي"

 + من احلديث : "العلامء ورثة الانبياء"

نة من مفاتيح الرزق"+ قال الا  مام عيل : "علوا أأوالدمك حسن اخلط فاإ

 + قال أأمري الشعراء أأمحد شويق :

 مق للمعمل وفية تبجيال .. اكد املعمل أأن يكون رسوال

 وقل أأمعلوا فسريي هللا معلمك ورسوهل واملؤمنون" + من القران : "

 + من احلديث: "اإن هللا حيب اإذا معل أأحدمك معال ان اتقنة"

 + من الشعر: ابلتعاون ابحملبة يصبح الناس أأحبة..لكهم خيدم حصبة ابلتايخ واحملبة

 وعدومك"+ من القران :"واعدوا هلم ما اس تطعمت من قوة ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا 

 ماية وركوب اخليل"+ من احلديث "علموا اوالدمك الس باحة والر 

 + من القران: "واعتصموا حبل هللا مجيعا وال تفرقوا"

آنية : قال تعاىل : 1 آَّيت قرأ  ( أ

  ِ ىَل الَْمْسِجِد اَلقىَْص اَله
ِ
َن الَْمْسِجِد الَْحَراِم ا ي أرَْسَى ِبَعْبِدِه لَْياًل م ِ ِ ْبَحاَن اَله ي اَبَرْكنَا ) س ُ

آََّيتِنَ  ِميُع الَبِصرُي ( .َحْوهَلُ لرُِنِيَُه ِمْن أ هُه ُهَو السه ن
ِ
 ا ا

  ا كَِبرًيا تنَْيِ َولَتَْعلُنه عُلُوًّ ائِيَل يِف الِْكتَاِب لَُتْفِسُدنه يِف اَلْرِض َمره رْسَ
ِ
ىَل بيَِن ا

ِ
 ( .) َوقََضْينَا ا

  ََويَْسَعْوَن يِف اَلرْ ) لُكهَما أَْوقَُدوْا ََنًرا ل ِلْح ُ ُ الَ حُيِبُّ الُْمْفِسِديَن ْرِب أَْطفَأََها اَّلل  ِض فََساًدا َواَّلل 

 ) 

 هَما ن
ِ
همُكْ تُْرمَحُوَن (  ) ا َ لََعل هُقوا اَّلله ْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بنَْيَ أََخَويمُْكْ َوات

ِ
 الُْمْؤِمنُوَن ا

 َذا
ِ
آَمنُوْا ا يَن أ ِ َا اَله همُكْ تُْفلَُحوَن ( . ) ََّي أهَيُّ هَعل َ كَثرًِيا ل  لَِقيمُتْ ِفئًَة فَاثْبُتُوْا َواْذكُُروْا اَّلل 

  ْابِرِيَن ( . ) َوالَ تَنَاَزُعوا َ َمَع الصه نه اَّلل 
ِ
وْا ا  فَتَْفَشلُوْا َوتَْذَهَب رحُِيمُكْ َواْصرِبُ

  ُمَعَلمَُكْ َوَرُسوهُل ُ   َوالُْمْؤِمنُوَن ( .) َوقُِل امْعَلُوْا فََسرَيَى اَّلل 

  ٍم َُّك ِبَظاله  ل ِلَْعِبيِد ( . ) َمْن مَعَِل َصالًِحا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساء فََعلهَْيَا َوَما َرب

 . ) ْنَساَن َما لَْم يَْعمَل
ِ
َ ااْل َ اِبلْقمََلِ * عمَله ي عمَله ِ َُّك اْلَْكَرُم * اَله  ) اْقَرأْ َوَرب

  قُوْا ( .) َواْعتَِصُموْا يًعا َوالَ تَفَره ِ مَجِ  حِبَْبِل اَّلل 

 . ) آِمننَِي ُ أ ن َشاء اَّلل 
ِ
 ) اْدُخلُوْا ِمْْصَ ا

  ب ِ زِْديِن ِعلًْما ( .) َوقُل ره 

  . ) هَك لََعىل ُخلٍُق َعِظٍي ن
ِ
 ) َوا

  مُكْ َويُثَب ِْت َ يَنُْصْ وا اَّلله ن تَنُْصُ
ِ
آَمنُوا ا يَن أ ِ َا اَله   أَقَْداَممُكْ ( .) ََّي أهَيُّ

 . ) ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلََماء َ هَما خَيََْش اَّلله ن
ِ
 ) ا

 ي ِ تَِوي اَله يَن اَل يَْعلَُموَن ) قُْل َهْل يَس ْ ِ  َن يَْعلَُموَن َواَله

  . ) َخرْيُ الَْماِكرِيَن ُ ُ َواَّلل   ) َويَْمكُُروَن َويَْمكُُر اَّلل 

  ُيًعا َوق هُبُْم مَجِ ىته ( . ) حَتْس َ  لُوهُبُْم ش َ

 
 ( أأحاديث نبوية : 2

   . " اطلبوا العمل من املهد اإىل اللحد "   . " اطلبوا العمل ولو ىف الصني "  "

 " اإن املالئكة لتضع أأجنحُّتا لطالب العمل رىض مبا يصنع " .   العلامء ورثة الأنبياء "  

آذاىن " .    " املؤمن للمؤمن اكلبنيان يشد بعضه بعضا " .   " من أأذى ذميا فقد أ

 اإرشادات هممة

 عند كتابة موضوع التعبري ) املقال ( جيب مراعاة الآىت : * 

( اقرأأ املوضوعات املطروحة بدقة ، مث ختري أأقرب تكل املوضوعات اإىل نفسك واَلى جتيد 1

 الكتابة فيه . 

مفثاًل اإذا اكن املوضوع عن "  وضوع ،( اكتب أأفاكر موضوعك قبل أأن تبدأأ ىف كتابة امل2

 االإرهاب والتطرف " تكون الأفاكر اكلتاىل : 

 أأ ( مفهوم االإرهاب والتطرف ) وهذه ِه املقدمة ( . 

 ب( أأس باب االإرهاب والعوامل املشجعة هل .

 جـ( أأثر هذا االإرهاب مادَّي ونفس يا عىل الفرد واجملمتع 

 يق عن طر  د ( كيفية مواهجة االإرهاب والقضاء عليه 

* مواهجة الفرد هل . * مواهجة اجملمتع هل . * مواهجة احلكومة هل . * مواهجة وسائل االإعالم 

 املسموعة واملرئية هل 

 * مواهجة علامء ادلين هل . 

 هـ( نتاجئ املواهجة والقضاء عىل االإرهاب ) وهذه ِه اخلامتة ( . 

 ( قسم موضوعك اإىل مخس فقرات :3

 دمة ( :) املق* الفقرة الأوىل : 

  وِه قصرية كمتهيد للموضوع ، ومتعلقة به ) ىف حدود مخسة أأسطر تقريبا ( مفثاًل اإذا اكن

املوضوع عن ) مْص ( ودورها الرَّيدى بني العرب فلتقل : لقد اكنت مْص وما زالت قلب 

 يبطشونالأمة العربية النابض ، ورشَّيهنا املتدفق ، يبْص العرب بعيَّنا ، ويشعرون بقلهبا ، و 

بيدها ، ويفكرون بعقلها ، حىت صار أأمرمه أأمرها ، َلكل فاإن مْص أأم العرب  –اإن أأرادت  –

، ونرباس الهداية ىف الرشق الأوسط لكه ، ولقد اكنت دامئا جديرة حبمل تكل املس ئولية والقيام 

 هبا عىل خري وجه ... 

 * الفقرة الثانية والثالثة والرابعة : ) الأفاكر ( :
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  فقرات ، يرتاوح عدد أأسطر لك فقرة مثانية أأسطر تقريبا ، وهذه الفقرات الثالث ثالث

تتضمن أأفاكر املوضوع املتنوعة ، وميكن أأن تش متل لك فقرة عىل فكرة أأو أأكرث حبيث تس توىف 

 لك أأفاكر املوضوع . 

 * الفقرة اخلامسة : ) اخلامتة ( :

  حدود أأربعة أأسطر تقريبا ، تتضمن وِه فقرة قصرية ختتمت هبا مقاكل ) موضوعك ( ىف

 نتيجة ما عرضته من أأفاكر ، وتس تخلص الهدف من املوضوع 

 ( اترك مسافة بني لك فقرة والىت تلهيا ، وعند بداية لك فقرة اترك مسافة صغرية بيضاء .4

( مضن موضوعك شعرا مناس با ، عىل أأن يكتب بطريقة حصيحة ، يظهر فهيا شطرا لك بيت 5

 ن رَّيدة مْص مثال ، قل : منفصلني ، فع

 أأَن اإن قدر االإهل مماىت ال ترى الرشق يرفع الرأأس بعدى

 وعن اَلى تتحمِل مْص ىف سبيل أأشقاهئا أأو جتميعهم قل :  

آه َّي مْص : مك تعانني مَّنم * والكبري الكبري دوما يعاىن  أ

آنية ىف موضعها املناسب ، مع مراعاة عدم اخلطأأ ... 6 آَّيت قرأ مفثال ىف جمال ( مضن موضوعك أ

 هتذيب السلوك ومواهجة العنف : 

 ) ادع اإىل سبيل ربك ابحلمكة واملوعظة احلس نة (       

 وقال تعاىل : ) ادفع ابلىت ِه أأحسن فاإذا اَلى بينك وبينه عداوة كأنه وىل محي ( 

       فاإن كنت غري واثق من حفظك للآية فلتقل مثال : اإن هللا أأمرَن بأأن تكون دعوتنا قامئة عىل

 احلمكة ، وعىل املوعظة احلس نة .    

( اس تعن ابخليال فهو وس يةل جيدة لتحسني الأسلوب ، فاإذا كنت تتحدث عن االإرهاب 7

 مثال فلتقل : 

عسري العالج ، االإرهاب َنر تضطرم  االإرهاب داء عضال ىف جسد البرشية صعب التحمل ،

تزر ، االإرهاب سهم مسموم ، خيرج من وتس تعر ، وتأأىت عىل الأخْض واليابس فال تبقى وال 

 جعبة ضامئر خربة ونفوس سقمية .

 ( جيب أأن تنوع ىف أأسلوبك لكام أأمكن للتشويق ودفع امللل 8

نشائية ، وأأساليب القْص ، والتقدمي وا لتأأخري ، وامجلل الامسية اكإس تخدام الأساليب االإ

 بة ترتيبا منطقيا مرتابطا . والفعلية واملنفية والتعجبية ، كام جيب أأن تكون أأفاكرك مرت 

 ( اإَّيك والأخطاء النحوية واالإمالئية ، فالحظ ما يىل 9

 أأ ( الفرق بني التاء املربوطة والهاء :

 * أأحبه / أأكتبه / قلمه / بالده / به / هل ) هاء ( .

 كتابة / قراءة / فكرة / قضاة ) اتء مربوطة  /* مدرسة 

 تاء املربوطة : فهيى حرف من أأصل اللكمة ( ) الهاء : مضري متصل ، أأما ال         

نتاج / أأعظم / اإن / اإال / أأال / أأخذ (  ب( الفرق بني مهزة القطع :  ) أأقبل / اإ

 ) انطلق / اهتداء / اس تخدام / افهم / احلب / ابن / امس (  ومهزة الوصل :     

 جـ( مجع املذكر السامل ، رفعه ونصبه وجره : 

 املؤمنني / مررت ابملؤمنني  جاء املؤمنون / رأأيت     

 د ( الأسامء امخلسة : ) ذو / ذا / ذى ( :  

 كثري  ذو العقل يشقى ىف النعي / اإن ذا اللب موقن / مررت بذى عمل      

 هـ( الأفعال امخلسة : ) يقاتلون / يقاتالن / تقاتلني ( 

 فاء املؤمنون يساملون من يساملهم / ولن يستسلموا لأحد / ومل يكونوا ضع

 و ( املنصوابت وال س امي خرب اكن :  

اكن الرجل جمُّتدا / وأأصبح صبورا جْلا متفهام للمواقف       وكذكل بعض املنصوابت 

الأخرى مثل : امس اإن ، احلال املفردة ، المتيزي ، املفعول به ، املفعول لأجِل ، املفعول املطلق 

 ، والبدل ، واملعطوف ( . ، والتوابع الىت تتبع املنصوب ) النعت ، والتوكيد

 ها ووضعها : ز ( اهلمزة ورمس  

آمن / اإميان / املؤمن / اإن / أأن / ىشء / شطواطئ / جزء /        آن / أأمن / أ الآداب / القرأ

 جفأأة 

 ) جاء علامؤمه / رأأيت علامءمه / مررت بعلامهئم (       

 
 ( الحظ عالمات الرتقي : 10

د املنادى مثل : * فصول الس نة * بعد لك مجةل ، وبني الَشء وأأقسامه ، وبعالفاصةل ) ، (

 أأربعة : الربيع ، والصيف ، واخلريف ، والش تاء .* َّي قوم ، تعاونوا عىل الرب . 

 النقطة ) . ( * توضع ىف هناية امجلةل الىت انُّتت هبا الفكرة ، وىف هناية لك فقرة .

ضور ادلرس لتني اإحداهام سبب ىف الأخرى * سأأعتذر عن حالفاصةل املنقوطة ) ؛ ( * بني مج 

 ؛ لأنىن أأشعر ابالإرهاق . 

 عالمة الاس تفهام ) ؟ ( * بعد أأسلوب الاس تفهام مثل : كيف حاكل ؟ 

 النقطتان ) : ( * بعد القول مثل : قال الشاعر : 

 عالمة التعجب أأو التأأثر ) ! ( * بعد مجةل التعجب مثل : ما أأعظم مْص ! 

اثنيا  –امجلةل اإذا طال الركن الأول ، وتوضع أأيضا بعد اللكامت : أأوال  ( * بني ركىن -طة ) الرش 

 اثلثا ... ، وكذكل ىف أأول امجلةل الاعرتاضية وهنايُّتا . –

خالص ، ويتفاىن ىف نسان اَلى يعمل ابإ قلبا  –العمل اَلى يقوم به ، ويكون صادقا  * االإ

 يس تحق أأن حيتذى به . –وقالبا 

ة التنصيص ) " " ( * يوضع بيَّنام الالكم املنقول عن الغري بنفس النص .* قال تعاىل : " عالم

ذا سأأكل عبادى عىن فاإىن قريب   واإ

( يكتب مئة 100الرمق )القوسان )   (  توضع بيَّنام الأرقام ، وس نوات امليالد ، والوفاة .   * 

 أأو مائة 

 


